Regulamin konkursu - „Bajeczne przebranie”
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
popularyzowanie literatury dziecięcej
zachęcanie do odwiedzania Biblioteki
rozwijanie kreatywności i wyobraźni

TEMATYKA
Tematem pracy jest przygotowanie najciekawszego przebrania postaci z bajki, wykonanego według
własnego pomysłu i prezentacja go podczas konkursu.
UCZESTNICY
Konkurs ma charakter zamknięty, adresowany jest do wszystkich dzieci z Oddziału Przedszkolnego
w Tarnówku
ZASADY UCZESTNICTWA
 uczestnik konkursu może zaprezentować 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
 w przygotowaniu pracy może pomagać cała rodzina
 prace mogą być wykonane z dowolnych materiałów (np. tkaniny, papier, włóczka, bibuła itp.)
oraz dowolną techniką
 rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas trwania imprezy
 oświadczenia (zgody rodziców na udział dziecka w konkursie) należy dostarczyć najpóźniej
w dzień konkursu, tj. 05. 06. 2019 r. do godziny 9.30 do filii nr 5 w Tarnówku (Tarnówek 9) bądź
do Oddziału Przedszkolnego w Tarnówku
 każdy z uczestników, biorących udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celach wynikających z organizacji konkursu oraz nieodpłatne wykorzystanie
wizerunku w celach promocyjnych zgodnie z tekstem ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (szczegółowe informacje
znajdują się w klauzuli informacyjnej na naszej stronie internetowej www.mgbp.pl w zakładce
KONKURSY)
 prace niezgodne z regulaminem 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.

KRYTERIA OCENY
Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora według następujących kryteriów:
 realizacja tematu konkursu
 oryginalne pomysły
 wrażenia artystyczne
 estetyka i staranność wykonania
ZAKOŃCZENIE KONKURSU
 laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora
 o sposobie podziału nagrody decyduje Jury konkursu
 ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury konkursu
 zakończenie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 05. 06. 2019 r.









UWAGI KOŃCOWE
wykonane prace pozostają własnością uczestników konkursu
wzięcie udziału w konkursie 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:, zamieszczanie fotografii prac
w materiałach reklamowych, albumach, wszelkiego rodzaju wydawnictwach i na stronach
internetowych
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowy (imię, nazwisko, przedszkole)
zdjęć uczestników konkursu
ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora
po zakończeniu konkursu dzieci w wykonach strojach wezmą udział w „Biblio happeningu”przemarszu ulicami Tarnówka, promując filię nr 5 w Tarnówku
dodatkowych informacji na temat konkursu udziela:
Filia nr 5 w Tarnówku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach – Anna Pawlasta,
tel. 664 268 049, e mail: filia5@mgbp.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie

Godziny otwarcia Biblioteki:
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

12:00 - 18:00
12:00 - 18:00
9:00 – 15:00
12:00 - 18:00
12:00 - 18:00

Zapraszamy!

