REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„ Cztery łapy na kartach książek Wojciecha Cesarza”

Organizatorzy:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie- koordynator konkursu tel. 76/ 818 51 24,
Gminna Biblioteka Publiczna w Gaworzycach,
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Grębocicach
Przemkowski Ośrodek Kultury i Biblioteka,
Gminna Biblioteka Publiczna w Radwanicach.
Cele konkursu:
- rozwijanie umiejętności manualnych i wyobraźni twórczej u dzieci,
- uwrażliwienie dzieci na sposób traktowania zwierząt,
- rozwijanie empatii wobec istot zależnych od człowieka,
- popularyzacja twórczości Wojciecha Cesarza,
- promocja czytelnictwa wśród dzieci.
Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku 5 – 10 lat, z terenu powiatu polkowickiego.
2. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej wybranego zwierzęcego
bohatera z książek Wojciecha Cesarza lub zilustrowaniu jednej z przygód.
3. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
Kategoria I - dzieci w wieku od 5 do 7 lat,
Kategoria II - dzieci w wieku od 8 do 10 lat.
4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby
plakatowe, wycinanki itp.) Prace nie mogą zawierać elementów sypkich i przestrzennych,
muszą być niebrudzące.
5. Prace powinny być wykonane na papierze w formacie A4.
6. Każdy z uczestników, biorących udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm. ) oraz nieodpłatne
wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych.
7. Do pracy należy dołączyć wypełnione i podpisane oświadczenie, które stanowi załącznik
do niniejszego regulaminu.
8. Czas trwania konkursu od 01.05.2017r. do 31.05.2017r.
Prace konkursowe:
- uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę,
- praca musi być wykonana samodzielnie,
- prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane,
- prace należy dostarczyć osobiście lub wysłać do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Chocianowie, na adres: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie ul. Tadeusza
Kościuszki 3, 59 – 140 Chocianów, w terminie do 31 maja 2017r. (w przypadku prac wysyłanych
pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Ważne:
Na odwrocie prac należy umieścić dokładne informacje o autorze pracy: imię, nazwisko, wiek,
nazwa szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu, adres oraz nr telefonu do kontaktu.
Każdy z uczestników zobowiązany jest do dołączenia do swoich prac zgody (zgoda załączona
do regulaminu) - jest to warunek konieczny.
Kryteria oceny prac:
- pomysłowość w przedstawieniu tematu,
- staranność wykonania,
- ciekawa technika wykonania,
- samodzielność wykonania przez uczestnika.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 10 czerwca 2017 r., poprzez podanie imion i nazwisk
laureatów wyłonionych przez Jury. O zajętych miejscach laureaci zostaną powiadomieni przez
Koordynatora konkursu telefonicznie.
Nagrody:
Organizatorzy zapewniają nagrody za trzy pierwsze miejsca w obu kategoriach wiekowych.
Laureaci otrzymają nagrody ufundowane przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną
w Polkowicach
O podziale nagród zadecyduje ostatecznie Jury konkursu.
Rozdanie nagród będzie miało miejsce podczas spotkań autorskich w poszczególnych bibliotekach
powiatu polkowickiego:
19.06.2017 r. o godz. 9:00, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie Filia
w Szklarach Dolnych, Filia mieści się w budynku Szkoły Podstawowej, Szklary Dolne 48
19.06.2017 r. o godz. 11:30, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach Filia
w Jędrzychowie, Filia mieści się w budynku Szkoły Podstawowej Integracyjnej,
Jędrzychów 24 A
20.06.2017r. o godz. 8:10, Gminna Biblioteka Publiczna w Gaworzycach, Gaworzyce,
ul. Szkolna 211
20.06.2017 r. o godz. 10:40, Gminna Biblioteka Publiczna w Radwanicach, Radwanice,
ul. Sportowa 10
20.06.2017 r. o godz. 12:40, Przemkowski Ośrodek Kultury i Biblioteka, Przemków, Plac
Targowy 1 A
21.06.2017r. o godz. 8:10 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach, ul. Skalników 6
21.06.2017r. o godz. 11:40 Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Grębocicach, Grębocice, ul.
Kościelna 34.
Postanowienia ogólne:
1. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa
z dnia 29 sierpnia 1997r. , o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz. U. 2016. poz. 922
z późn. zm.)
2. Organizatorzy zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych oraz zdjęć uczestników
konkursu.
3. Dostarczając prace na konkurs, każdy uczestnik przenosi autorskie prawa majątkowe
na Organizatorów w następujących polach eksploatacji: wielokrotne eksponowanie prac,
zamieszczanie fotografii prac w materiałach reklamowych i na stronach internetowych.

4. Wszelkie informacje na temat konkursu dostępne są pod nr telefonu: 76/ 818 51 24 lub
w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie, a regulamin konkursu
będzie dostępny w siedzibach bibliotek:
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach,
Przemkowski Ośrodek Kultury i Biblioteka,
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie,
Gminna Biblioteka Publiczna w Gaworzycach,
Gminna Biblioteka Publiczna w Radwanicach,
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Grębocicach.
oraz na stronach internetowych i portalach społecznościowych bibliotek powiatu:
www.mgbp.pl
https://www.facebook.com/bibliotekapubliczna.wchocianowie
www.gaworzyce.com.pl, https://www.facebook.com/bibliotekagaworzyce/
www.facebook.com/gbpradwanice?ref=hl
www.grebocickie.pl
5. Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Organizatorów.

