Regulamin konkursu plastycznego - „LEGENDY POLSKIE”
ORGANIZATOR
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – Filia nr 5 w Tarnówku
Koordynator projektu: Anna Pawlasta
CELE KONKURSU
−
−
−
−

promocja filii nr 5, książki i czytelnictwa
pogłębianie wiedzy o tradycjach i wydarzeniach zawartych w legendach polskich
zachęcanie do odwiedzania Biblioteki
rozwijanie umiejętności plastycznych u dzieci i młodzieży

TEMATYKA
Tematem pracy jest praca plastyczna (projekt graficzny, ilustracja), która nawiązuje do legendy bądź
legend polskich ( np. scena, wydarzenie lub postać).
UCZESTNICY
Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Polkowice od 5 do
17 roku życia. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
−
−
−
−

I grupa wiekowa: 5 – 7 lat;
II grupa wiekowa: 8 –10 lat;
III grupa wiekowa: 11 – 13 lat;
IV grupa wiekowa: 14 – 17 lat

ZASADY UCZESTNICTWA
− należy nadesłać lub dostarczyć na adres Organizatora własnoręcznie wykonaną pracę,
− uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę
− zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to praca
własnoręcznie wykonana, nienagradzana w innych konkursach oraz nie była wcześniej
prezentowana
− pracę należy opatrzyć czytelną metryczką umieszczoną na odwrocie, zawierającą: imię,
nazwisko, wiek, nazwę szkoły, klasę do której aktualnie uczęszcza uczestnik konkursu, adres,
numer telefonu, ewentualnie adres e-mail (dane niezbędne do kontaktu)
− prace nie mogą być wykonywane w grupach
− każdy z uczestników, biorących udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celach promocyjnych zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz
nieodpłatne wykorzystanie wizerunku
− uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z udzieleniem zgody na ekspozycję nadesłanych
prac oraz ich dalsze wykorzystanie (na stronie internetowej organizatora konkursu
(www.mgbp.pl), profilu w portalu społecznościowym (Facebook), zorganizowanie wystawy, która
zawierać będzie nadesłane prace itp.)
− prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane

− każdy z uczestników zobowiązany jest do zapoznania się z klauzulą informacyjną oraz
dołączenia do swoich prac zgody (klauzula informacyjna oraz zgoda załączone są do
regulaminu) - jest to warunek konieczny.
FORMAT PRAC I TECHNIKA WYKONANIA
− praca plastyczna (projekt graficzny, ilustracja) może być wykonany z użyciem dowolnych
technik plastycznych (malarstwo, rysunek, grafika itp.), z wykluczeniem materiałów sypkich;
praca musi być niebrudząca, płaska (bez elementów przestrzennych)
− układ pracy pionowy lub poziomy
− format pracy min. A5, max. A3
ZASADY DOSTARCZANIA PRAC
Prace oznaczone czytelną metryczką (imię, nazwisko, wiek, nazwa szkoły, adres, numer telefonu,
ewentualnie adres e-mail) wraz z oświadczeniem należy dostarczyć na adres:
Filia nr 5 w Tarnówku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach
Tarnówek 9
59 – 101 Polkowice
Lub dostarczyć bądź nadesłać do
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej
ul. Skalników 6
59 – 101 Polkowice
z dopiskiem F5
w nieprzekraczalnym terminie do 13 listopada 2018 r. Prace nadesłane bądź dostarczone
po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
KRYTERIA OCENY
Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora według następujących kryteriów:
− realizacja tematu konkursu
− oryginalne pomysły
− wrażenia artystyczne
− estetyka i staranność wykonania
Prosimy dorosłych o nie wykonywanie pracy za dzieci.
ZAKOŃCZENIE KONKURSU
− laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora
− o sposobie podziału nagrody decyduje Jury konkursu
− ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury konkursu
− lista laureatów ogłoszona zostanie 27 listopada 2018 r. i będzie dostępna:
• na stronie internetowej www.mgbp.pl i Facebook ( wpisujemy w lupce Biblioteka w Tarnówku)
• pod nr telefonu 664 268 049
Zakończenie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 30 listopada 2018 r.
− nagrody należy odebrać osobiście bądź za pośrednictwem upoważnionej osoby dorosłej w dniu
zakończenia konkursu
− osoby, które chciałyby odebrać nagrody w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej
w Polkowicach ul. Skalników 6, proszone są o kontakt telefoniczny pod nr 664 268 049 do
11 grudnia 2018 r.
− ostateczny termin odbioru nagród mija 18 grudnia 2018 r.

−
−
−

−
−
−

UWAGI KOŃCOWE
nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi;
dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu i zgodą
na publikację danych osobowych
dostarczając pracę 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
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych (imię, nazwisko,
szkoła/przedszkole) zdjęć uczestników konkursu
ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora
dodatkowych informacji na temat konkursu udziela:
Filia nr 5 w Tarnówku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach – Anna Pawlasta,
tel. 664 268 049
Zapraszamy do udziału w konkursie

Godziny otwarcia Biblioteki:
poniedziałek
wtorek
czwartek
piątek

12:00 - 18:00
12:00 - 18:00
12:00 - 18:00
12:00 - 18:00

Zapraszamy!

