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Regulamin IV edycji konkursu plastycznego
„DEKORUJEMY CHOINKĘ W BIBLIOTECE… ANIOŁKAMI”
ORGANIZATOR:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach
Dział Dziecięco-Młodzieżowy
ul. Skalników 6
tel. 076 723 96 73
CELE KONKURSU:
wspieranie działań i możliwości twórczych dzieci i dorosłych
kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych
utrwalanie wizerunku Biblioteki jako miejsca przyjaznego wielu pokoleniom
prace nagrodzone i prace zasługujące na szczególną uwagę będą zdobić choinkę
w Bibliotece

ZASADY UCZESTNICTWA:
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie:
w kategorii indywidualnej: uczniów klas „0” – VI
w kategorii rodzinnej: co najmniej 2 osoby z rodziny np. rodzeństwo, mama
z dzieckiem, babcia z wnukami itp.
1. Na konkurs należy wykonać aniołka bożonarodzeniowego w jednej
z wymienionych kategorii do wyboru:
indywidualna ( jedna samodzielna praca dziecka)
rodzinna ( jedna wspólnie, rodzinnie wykonana praca)
2. Technika prac dowolna.
UWAGA! Każda ozdoba choinkowa musi spełniać podstawowy warunek – dać się
zawiesić na choince!!! W przypadku, gdyby praca nie spełniała tego warunku zostanie
odrzucona.
3. Do ozdoby choinkowej należy dołączyć metryczkę zawierającą:
kategoria indywidualna: imię i nazwisko, nazwa szkoły, klasa
Wzór metryczki
Anna Kowalska
Szkoła Podstawowa nr 2 w Polkowicach
Klasa III „a”
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kategoria rodzinna: nazwisko rodziny, np. Rodzina Kowalskich ,babcia Zosia
z wnuczką Hanią (bardzo prosimy podać wiek dziecka) oraz adres korespondencyjny
i nr telefonu
Wzór metryczki
Rodzina Kowalskich
Babcia Zosia z Wnuczką Hanią(11 lat) i Anią(8 lat)
ul. Kwiatowa 1
59-100 Polkowice
076 123 45 67
4. Prace, które wpłyną na konkurs staną się własnością biblioteki.
TERMIN:
1. Prace należy dostarczyć do siedziby Biblioteki przy ulicy Skalników 6 w Polkowicach,
w terminie do dnia 14 listopada 2009 roku.
2. Prace nie podpisane bądź dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
3. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 23 listopada 2009 roku. Wyniki
zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.mgbp.pl oraz w siedzibie Biblioteki przy
ulicy Skalników 6 w Polkowicach
KRYTERIA OCENY:
Powołane przez organizatora Jury oceniać będzie: staranność wykonania, wrażenia
artystyczne, samodzielność wykonania (dotyczy kategorii indywidualnej), oryginalność
i pomysłowość.
NAGRODY:
1. W kategorii indywidualnej planuje się ocenę w następujących grupach wiekowych:
I grupa wiekowa: klasa „0”
II grupa wiekowa: klasa I-II
III grupa wiekowa: klasa III-IV
IV grupa wiekowa: klasa V-VI
2. W kategorii rodzinnej planuje się trzy nagrody i trzy wyróżnienia.
3. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora.
4. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez
Organizatora.
5. O sposobie podziału nagród decyduje ostatecznie Jury konkursu.
6. Wręczenie nagród laureatom oraz wspólne dekorowanie choinki nastąpi dnia 8 grudnia
2009 r. o godz.16:00 w siedzibie biblioteki przy ul. Skalników 6 w Polkowicach.
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7. Nagrody należy odebrać osobiście bądź za pośrednictwem upoważnionego opiekuna
w dniu zakończenia konkursu. Ostateczny termin odbioru nagród mija 22 grudnia 2009 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Uczestnik konkursu oświadcza, że jest to praca autorska, własnego pomysłu
i nienagradzana w innych konkursach.
2. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu
i zgodą na publikację danych osobowych.
3. Dostarczając prace na konkurs, każdy uczestnik przenosi autorskie prawa majątkowe na
Organizatora w następujących polach eksploatacji: wielokrotne eksponowanie prac,
zamieszczanie fotografii prac w materiałach reklamowych, albumach, wszelkiego rodzaju
wydawnictwach i na stronach internetowych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych oraz zdjęć
uczestników konkursu.
5. Uczestnik, który dostarczy pracę na konkurs, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
na potrzeby konkursu.
6. Decyzja Jury jest ostateczna.
7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
8. Wszelkich informacji o konkursie udzielają pracownicy Działu Dziecięco-Młodzieżowego
pod nr telefonu 076 723 96 73.
9. Regulamin konkursu dostępny w:
Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Polkowicach ul. Skalników 6
Bibliotekach szkolnych w Polkowicach (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3).
Polkowickich przedszkolach
Placówce Socjalizacyjnej „ Skarbek” w Polkowicach
Ośrodku Pomocy Społecznej w Polkowicach
oraz na stronie internetowej Biblioteki pod adresem www.mgbp.pl
w AKTUALNOŚCIACH

