
 

MI ĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY 

dla uczniów klas szkół podstawowych 

„PORTRET Ani z Zielonego Wzgórza” 

W ramach obchodów 100 –lecia powieści „Ani z Zielonego Wzgórza” 

rok szkolny 2008/2009 

Regulamin konkursu 

 1. Organizator: 

Wydawnictwo Literackie sp. z o.o.  

2. Cele konkursu: 

• zachęcenie uczniów do poznania twórczości L.M.Montgomery 

• rozwijanie wraŜliwości i umiejętności plastycznych 

3. Ogólna informacja o konkursie: 

• Konkurs adresowany jest do dzieci do lat 14 

• Oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym  

• Przedmiotem konkursu jest wykonanie dowolną techniką na formacie A3 portretu znanej 

postaci literackiej Ani Shirley, bohaterki ksiąŜki L.M. Montgomery „Ania z Zielonego 

Wzgórza”. Prace mogą przedstawiać Anię w dowolny sposób, w sytuacjach opisanych w 

ksiąŜce, jako portret, jako postać. 

4. Warunki uczestnictwa 

• Konkurs odbywa się w dwóch etapach:  

Etap I: Zainteresowani opiekunowie dzieci (nauczyciele, bibliotekarze, rodzice, opiekunowie 

zajęć pozalekcyjnych itp.) biorących udział w konkursie zachęcają dzieci do udziału w konkursie 

i wysyłają prace. Termin zgłoszenia do konkursu i składania prac upływa : 30 kwietnia 2008 

r. (decyduje data wpłynięcia do Wydawnictwa). Zgłoszenie (wzór w załączeniu) oraz prace 

plastyczne dzieci prosimy przesłać lub dostarczyć na adres: Wydawnictwo Literackie sp.z o.o. 

ul. Długa 1, 31-147 Kraków, dział Promocji z dopiskiem „portret Ani” 

• Prac prosimy nie oprawiać w passe-partout. 

• Temat pracy plastycznej: Portret Ani z Zielonego Wzgórza.  

• Prace naleŜy wykonać dowolną techniką w formacie A-3 i opisać na odwrocie  

1. Imię i nazwisko dziecka, wiek 

2. Nazwa i adres szkoły lub instytucji , telefon w przypadku osób prywatnych prosimy o 

podanie danych do kontaktu. 

3. Imię i nazwisko opiekuna  

4. Tytuł  pracy  

• Nadesłanie zgłoszenia konkursowego wraz z pracą plastyczną (wzór stanowi załącznik do 
Regulaminu nr 1) na konkurs jest równoznaczne z wyraŜeniem zgody – przez 
Uczestników i ich opiekunów – na przetwarzanie ich danych osobowych przez 



Organizatora oraz na publiczne – w tym w mediach – wykorzystanie pracy plastycznej i 
nazwiska Uczestnika dla potrzeb konkursu i informowania o nim oraz podczas wystawy 
pokonkursowej. 

 

• Etap (II)- Jury wytypuje 20 najlepszych prac, które będą wyeksponowane w Krakowie w 

Bibliotece Jagiellońskiej podczas wystawy ”KsiąŜki Lucy Maud Montgomery” od 02.06-

do 20.06.2008r. 

 

5. Przebieg eliminacji : 

Informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona na stronie internetowej Wydawnictwa 

(www.wydawnictwoliterackie.pl). Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie w  

Bibliotece Jagiellońskiej w ramach wystawy: „KsiąŜki Lucy Maud Montgomery” Pozostałe 

prace będą w formie księgi umieszczone w Bibliotece Jagiellońskiej podczas trwania 

wystawy ”KsiąŜki Lucy Maud Montgomery” 

Wręczenie zwycięzcom dyplomów oraz nagród ksiąŜkowych nastąpi w ich szkołach do dnia 

15 czerwca 2008 r. 

6. Nagrody  

•  Nagrody ksiąŜkowe dla 50 Autorów najlepszych rysunków 

• Ekspozycja 20 najlepszych rysunków podczas wystawy ”KsiąŜki Lucy Maud 

Montgomery” w Bibliotece Jagiellońskiej  

 

 

Zapraszamy do udziału 

Organizatorzy    



 

Załącznik Nr 1 

Zgłoszenie udziału w Konkursie plastycznym „PORTRET Ani z Zielonego Wzgórza” 

 

• Imię i nazwisko dziecka, wiek 

………………………………………………………………………………………………………………. 

• Nazwa i dane teleadresowe szkoły, lub instytucji, dane teleadresowe do kontaktu w 

przypadku osób prywatnych 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

• Imię i nazwisko opiekuna  

………………………………………………………………………………………………………………. 

• Tytuł  pracy  

……………………………………………………………………………………………………………… 

� WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora oraz na 
publiczne – w tym w mediach – wykorzystania rysunku i nazwiska Uczestnika dla 
potrzeb konkursu i informowania o nim oraz podczas wystawy pokonkursowej. 

 
Opiekun dziecka 

……………………………………………………………………… 
 


