KONKURS PLASTYCZNY
„POLKOWICKI WIATRAK’’

Termin nadsyłania prac zostanie podany po odwołaniu stanu epidemii
Organizator:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach

www.mgbp.pl

KONKURS PLASTYCZNY
„POLKOWICKI WIATRAK”
Masz czas, pasję, wyobraźnię i chęć tworzenia? Lubisz rysować? Wykorzystaj czas, w którym musisz
pozostać w domu i już teraz przygotuj pracę na nasz konkurs- namaluj/ narysuj Polkowicki Wiatrak!
ORGANIZATOR
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach
Koordynator projektu: Anna Rożek
CELE KONKURSU
− wspieranie działań i możliwości twórczych dzieci i młodzieży
− promocja Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach
− promocja atrakcji turystycznych Polkowic
− utrwalanie wizerunku Biblioteki oraz Polkowic jako miejsca przyjaznego wielu pokoleniom
TEMATYKA
„Polkowicki Wiatrak”. Praca powinna być artystyczną wizją Polkowickiego Wiatraka. Może to być praca
wykonana różnymi technikami będąca jednocześnie artystyczną wizją twórcy.
UCZESTNICY
Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do dzieci i młodzieży z powiatu polkowickiego
w wieku od 6 do 18 lat. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
I.
II.
III.
IV.

6-8 lat
9-12 lat
13-16 lat
17-18 lat

ZASADY UCZESTNICTWA
− jeden autor może zgłosić na konkurs maksymalnie jedną pracę
− zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to praca
nienagradzana w innych konkursach
− praca musi być dziełem indywidualnym (prace autorstwa dwóch lub więcej osób nie będą brane
pod uwagę)
− prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane
− wykonaną wcześniej pracę należy dostarczyć na adres Organizatora- termin będzie podany
na stornie www.mgbp.pl oraz Facebooku polkowickiej biblioteki po odwołaniu epidemii
− do pracy niezbędne jest dołączenie oświadczenia
ZASADY DOSTARCZANIA PRAC
Pracę oznaczone czytelną metryczką umieszczoną na odwrocie, zawierającą: imię, nazwisko, wiek,
adres, numer telefonu, ewentualnie adres e-mail) należy dostarczyć na adres:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice
z dopiskiem „KONKURS-POLKOWICKI WIATRAK”
Pracę dostarczysz do Biblioteki Pocztą lub osobiście po ogłoszeniu zakończenia działań wywołanych
koronawirusem. Dalsze informacje i terminy będziemy przekazywać na bieżąco.

FORMAT PRAC I TECHNIKA WYKONANIA
− praca może być wykonany z użyciem dowolnych technik plastycznych (malarstwo, rysunek,
grafika, również grafika komputerowa –wówczas prosimy o dostarczenie pracy w dwóch
formach –papierowej i elektronicznej), z wykluczeniem materiałów sypkich; praca musi być
niebrudząca, płaska (bez elementów przestrzennych)
− liternictwo czytelne
− układ pracy pionowy lub poziomy
− format pracy min. A5, max. A3
ZASADY DOTYCZĄCE KONKURSU
− praca powinna być elementem graficznym promującym Polkowicki Wiatrak
− technika wykonania prac jest dowolna
− 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)
− uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z udzieleniem zgody na ekspozycję nadesłanych
prac oraz ich dalsze wykorzystanie (na stronie internetowej organizatora konkursu
(www.mgbp.pl), mediach społecznościowych (Facebook, Instagram), zorganizowanie wystawy,
która zawierać będzie nadesłane prace itp.) i wielokrotne nieodpłatne publikowanie
w materiałach promocyjnych i informacyjnych
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
− Każdy z uczestników zobowiązany jest do dołączenia do swojej pracy podpisanego
oświadczenia (załącznik do regulaminu ) -jest to warunek konieczny.
− Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych oraz zdjęć uczestników
konkursu
− ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora
− dodatkowych informacji na temat konkursu udziela koordynator Anna Rożek
tel. 76 723 96 73,Dział Dziecięco-Młodzieżowy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Polkowicach.
Konkurs organizuje: Dział Dziecięco-Młodzieżowy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach

Zapraszamy do udziału w konkursie!

