REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„MÓJ PRZYJACIEL NA CZTERECH ŁAPACH”
§1
Organizatorem konkursu plastycznego jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka
pod Atlantami w Wałbrzychu, zwana dalej Organizatorem oraz Gmina Wałbrzych
§2
Celem konkursu jest rozwijanie zdolności i pasji plastycznych wśród uczniów klas I-III szkoły
podstawowej.
§3
Temat konkursu: PRACA PLASTYCZNA „MÓJ PRZYJACIEL NA CZTERECH ŁAPACH”
§4
Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
„Bibliotece pod Atlantami w Wałbrzychu, ul. Rynek 9, 58-300 Wałbrzych oraz na stronie internetowej
biblioteki www.atlanty.pl
§5
Uczestnicy
Konkurs ma charakter indywidualny, mogą w nim brać udział uczniowie klas I-III szkoły
podstawowej.
§6
Warunki uczestnictwa
1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie pracy plastycznej „Mój przyjaciel na czterech
łapach”. Zwycięży najciekawsza praca. Oceniany będzie sposób wykonania, pomysł i estetyka
pracy. Praca powinna być wykonana w formacie A-4, technika dowolna (kredki, ołówki, węgiel,
farby), nie może to być praca przestrzenna.
Prace będą przyjmowane w zaklejonych kopertach bezpośrednio w Dziale DziecięcoMłodzieżowym PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” ul. Rynek 9 w Wałbrzychu do 17 listopada
2017 r. z dopiskiem „Pożeracze Książek 2017”.

2.

3. Do pracy należy dołączyć informacje: imię i nazwisko wykonawcy, klasę, nazwę szkoły
oraz imię i nazwisko opiekuna oraz wypełniony Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2.
Nadesłane prace stają się własnością organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo do ekspozycji w celach promocji.

4.

§7

Zasady przyznawania nagród
1.

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja powołana przez Organizatora

2.

Posiedzenie Komisji przewidziane jest na grudzień 2017 r.

3.

Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

4.

Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

Wręczenie nagród nastąpi podczas finału konkursu czytelniczego „Pożeracze
książek” - 12 grudnia 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie PiMBP „Biblioteki pod
Atlantami” ul. Rynek 9 Wałbrzych.

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE
Przystępując do konkursu, przekazuję moją pracę oraz przenoszę pełne prawa
autorskie do tej pracy na rzecz Organizatora konkursu. Przyjmuję również do
wiadomości, że praca konkursowa nie podlega zwrotowi. Wyrażam zgodę na
publikację mojego wizerunku na potrzeby promocji Powiatowego konkursu
czytelniczego „Pożeracze Książek” organizowanego przez PiMBP „Bibliotekę pod
Atlantami” w Wałbrzychu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135).
….............................................................................................................................
(data i miejsce)
(czytelny podpis uczestnika konkursu)

Załącznik nr 2

Wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich, przetwarzanie danych osobowych
oraz wykorzystanie wizerunku dziecka zgodnie z powyższą klauzulą.
…......................................................................................................... ....................
(data i miejsce)
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

