REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pn.
„W pustyni i w puszczy” H. Sienkiewicza – ilustracja do książki
§1
Cele Konkursu
Celem konkursu jest:
.







Kształcenie i rozwijanie wyobraźni plastycznej.
Zdobywanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi.
Promocja czytelnictwa i przybliżenie sylwetki Henryka Sienkiewicza wśród dzieci.
Uczczenie 170 rocznicy urodzin i 100 rocznicy śmierci pisarza .
Zachęcenie do czytania oraz poznawania twórczości literackiej noblisty.
Promocja biblioteki jako przyjaznego miejsca spędzenia czasu.
§2
Organizator Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Stargard

§3
Założenia organizacyjne
1. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem szkół podstawowych oraz
placówek pozaszkolnych, w następującej kategorii wiekowej:
IV – VI klasa Szkoły Podstawowej
2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej
niepublikowanymi.
3. Uczestnik konkursu może przedstawić tylko 1 pracę plastyczną
4. Prace powinny mogą być wykonane dowolną techniką na papierze formatu A4. Nie mogą
to być prace przestrzenne.
5. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru:
Imię, nazwisko
Wiek
Telefon kontaktowy
Miejscowość złożenia pracy
adres
Imię, nazwisko opiekuna

6. Tematem pracy jest stworzenie własnej ilustracji do książki H. Sienkiewicza „W pustyni i
puszczy”
7. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na
wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu.
8. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych
Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
9. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
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10. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
§4
Ocena prac konkursowych
1. Prace należy składać do 16 grudnia 2016 w siedzibach filii bibliotecznych w Pęzinie,
Barzkowicach, Sownie, Skalinie i Grzędzicach, bądź w Bibliotece Publicznej Gminy
Stargard z siedzibą w Klępinie.
2. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.
3. Jury pod uwagę weźmie:
 umiejętność doboru tematu pracy,
 jakość wykonania,
 oryginalność.
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
§5
Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie Internetowej Biblioteki Publicznej
Gminy Stargard w terminie do 21 grudnia 2016r.
2. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w siedzibach
bibliotecznych oraz w Gminie Stargard
Terminy przebiegu konkursu:
1. 21.11.2016 r. – ogłoszenie konkursu,
2. Do 16.12.2016 r. – nadesłanie wykonanych prac na adres realizatora konkursu,
3. Do 21.12.2016 r. – ocena prac przez Komisję konkursową,
4. Styczeń 2017 r. – Gala podsumowująca Konkurs – uroczyste wręczenie nagród.
§6
Nagrody
1. Organizator zapewnia atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu.
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