
 
 
 
 
 

1. Organizator – Warmiński Bank Spółdzielczy (Bank).  
2. Uczestnicy konkursu - członkowie SKO działających pod patronatem Banku. 
3. Czas trwania konkursu – do 30 października 2021 roku. 
4. Pracę konkursową należy dostarczyć do Opiekuna SKO, najbliższej Placówki 

Banku lub przesłać na adres : Warmiński Bank Spółdzielczy, Plac 650-lecia 
Jonkowa 12, 11-042 Jonkowo, z dopiskiem KONKURS SKO.  

5. Cel konkursu: zainteresowanie dzieci i młodzieży książką, rozwijanie kreatywności, 
samodzielności i umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży. 

6. Zadanie konkursowe: wykonanie jednostronnej zakładki do książki.  
7. Każda praca musi być opatrzona na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora pracy, 

nazwą Szkoły i numerem klasy. 
8. Technika – dowolna płaska (z wyłączeniem komputerowej) z zachowaniem formy 

zakładki do książki, mogą być użyte dowolne płaskie materiały nie brudzące i nie 
niszczące książek, 

9. Ilość prac – jeden uczestnik może złożyć tylko 1 indywidualnie wykonaną pracę (nie 
będą oceniane prace zbiorowe i prace nie podpisane). 

10. Konkurs przeprowadzony jest w 3 kategoriach wiekowych:  
a) Klasa I – III, 
b) Klasa IV – VI, 
c) Klasa VII – VIII. 

11. Rozstrzygnięcie konkursu – do 15.11.2021 r. 
12. Nagrody – Komisja konkursowa przyzna po 10 nagród rzeczowych lub pieniężnych  

w poszczególnych kategoriach wiekowych: 
a) Klasa I – III – zestaw gier, 
b) Klasa IV – VI – pendrive 32 GB, 
c) Klasa VII – VIII – 30 zł. 

       Pozostali uczestnicy otrzymają nagrody pocieszenia.  
13. Kryteria oceny: zgodność z tematem, pomysłowość, samodzielność, estetyka                                

i kreatywność.   
14. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dołączanie do pracy czytelnie 

wypełnionej i podpisanej Karty Uczestnika Konkursu. 
15. Udział w  konkursie jest jednocześnie zgodą na publikację pracy w materiałach 

reklamowych Banku.   
16. Bank zastrzega sobie prawo wykorzystania nagrodzonych prac w celach 

marketingowych oraz do podawania imienia i nazwiska autora pracy oraz nazwy 
Jego Szkoły.  

17. Wszystkie prace złożone na konkurs, w tym prawa autorskie przechodzą na 
własność Organizatora.  

 
 
 
 
 

Zakładka do książki z motywem Jesieni 

Warmiński Bank Spółdzielczy 


