REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„OKŁADKA MOJEJ KSIĄŻKI”
1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie.
2. Cele konkursu:
 stymulowanie kreatywnego myślenia u młodzieży,
 zachęcanie do aktywności twórczej,
 promowanie czytelnictwa,
 zaproszenie młodzieży do udziału w życiu kulturalnym regionu,
 rozwijanie pasji i zainteresowań.
3. Uczestnicy konkursu:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół średnich.
4. Zasady konkursu:
Uczestnik powinien zaprojektować i wykonać, używając dowolnej techniki plastycznej, okładkę wymyślonej
przez siebie książki.
W pracę powinien być wkomponowany tytuł książki oraz pseudonim Autora. Zabronione jest podawanie danych
osobowych.
Ponadto każda praca powinna być:
 efektem twórczego myślenia młodzieży, zatem nie może zatem zostać skopiowana z Internetu, prasy
lub innej książki,
 w formacie A3/A4,
 opisana (na odwrocie) według wzoru: imię i nazwisko, szkoła, klasa.
Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową (w przypadku osób niepełnoletnich kartę oraz oświadczenie
podpisuje opiekun prawny) wraz z oświadczeniem o przeniesieniu praw autorskich oraz o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia konkursu.
Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę plastyczną (w przypadku nadesłania większej ilości prac
tylko jedna z nich zostanie oceniona przez Komisję Konkursową).
5. Oceniane będą:
 zgodność pracy z tematyką konkursu,
 oryginalność,
 kreatywność,
 walory estetyczne,
 technika wykonania,
 samodzielność wykonania pracy,
 zgodność pracy z regulaminem.
6. Termin składania prac i rozstrzygnięcie konkursu:
Prace należy złożyć w siedzibie Biblioteki do 31 maja 2020 r. Dozwolone jest również przesyłanie prac w formie
skanu/zdjęcia na adres: oddzial@biblioteka-staszow.pl, pod warunkiem, że w terminie późniejszym zostanie one
dostarczone w formie oryginalnej/papierowej do Biblioteki.
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.
Prace dostarczone na konkurs nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego
korzystania z prac.
KONTAKT:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów
Oddział dla Dzieci:
 e-mail: oddzial@biblioteka-staszow.pl
 tel. 15-864-24-35 (wewnętrzny 23)

