Regulamin Konkursu Plastycznego
„Orzeł Biały – Nasz Duma”
1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie, 28-200 Staszów, ul. Szkolna 14.
2. Konkurs ma na celu:
 rozbudzanie zainteresowań uczniów historią i tradycją symboli narodowych,
 rozbudzanie zainteresowań kulturą narodową,
 popularyzację wiedzy i świadomości o godle jako jednym z najważniejszych symboli państwa polskiego
od zarania dziejów do czasów współczesnych,
 rozwijanie wyobraźni dzieci i zachęcanie do aktywności twórczej,
 wzbogacanie warsztatu plastycznego dzieci poprzez stosowanie różnorodnych technik plastycznych,
 promowanie czytelnictwa.
3. Uczestnicy konkursu:
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach:
 KATEGORIA I – uczniowie klas I – III
 KATEGORIA II – uczniowie klas IV – VIII
4. Zasady konkursu:
 Prace powinny być związane z tematem konkursu /nie kopiowane z książek/,
 Wykonane dowolną techniką malarską /rysunek, wyklejanki itp./,
 Format prac: A3, A4,
 Każda praca powinna być opisana (na odwrocie pracy) wg wzoru:
o Imię i nazwisko,
o Szkoła i klasa.
Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową wraz z oświadczeniem prawnych opiekunów autora o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego, dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu,
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
5. Oceniane będą:
 trafność doboru tematu pracy,
 oryginalność, pomysłowość,
 walory artystyczne: kompozycja, technika wykonania,
 samodzielność wykonania pracy.
6. Termin składania prac i rozstrzygnięcie konkursu:
Prace należy dostarczyć do siedziby Biblioteki do 8 listopada 2021 roku.
7. Zasady przyznawania nagród:
O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, której skład ustala
Organizator. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród oraz terminie i miejscu ich wręczenia
telefonicznie lub mailowo.
WAŻNE!
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w publikacjach i wszelkich
działaniach promocyjnych. Wszystkie prace oraz prawa do ich publikowania przechodzą na własność organizatora.
Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator. Złożenie prac na konkurs jest równoważne z akceptacją regulaminu
oraz zgodą na publikacje danych osobowych.

