REGULAMIN LETNIEGO KONKURSU
ORGANIZATORZY:

Gminna
Biblioteka
Publiczna
w Rzgowie
CELE KONKURSU:


Popularyzowanie czytelnictwa – książka jako podstawa i inspiracja twórczości plastycznej.



Motywowanie do czytelnictwa i rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez udział
w konkursie,



Kształcenie wyobraźni dzieci i młodzieży.



Rozwijanie twórczych talentów.



Wzbudzanie refleksji nad rolą i wartością książek w świecie i życiu człowieka.
WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Konkurs jest adresowany do uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rzgów lub uczących się
w szkołach gminy Rzgów w podziale na trzy grupy wiekowe:
a. 7 – 9 lat
b. 10 – 11 lat
c. 12 – 15 lat
2. Tematyka prac plastycznych dotyczy zilustrowania treści dowolnej książki wypożyczonej z biblioteki
w Rzgowie i przeczytanej przez uczestnika w okresie trwania konkursu tj.

od 01 lipca 2017 r do 30 września 2017 r.
3. Wykonaną samodzielnie pracę należy przesłać lub dostarczyć osobiście do biblioteki w Rzgowie do
dnia 06 października 2017 r. (Adres: 95-030 Rzgów ul. Szkolna 3).
4. Technika prac: rysunek kredką, tuszem, węglem, ołówkiem, malarstwo na papierze, collage (kolaż),
wydzieranka i inne techniki do wyboru przez uczestnika konkursu.
5. Format pracy: A3 lub A4.

6. Pracę prosimy zaopatrzyć w tytuł przeczytanej książki, grupę a, b lub c, zależnie od wieku (patrz p.
1) oraz godło (hasło) dowolnie wybrane przez uczestnika np. "Fizia Pończoszanka", którym należy
oznakować zaklejoną kopertę z umieszczoną w niej Kartą zgłoszenia (załącznik do regulaminu
zamieszczony jest na stronie internetowej www.biblioteka-rzgow.pl, do pobrania w bibliotece lub
wydrukowania we własnym zakresie).
7. Prace niezgodne z regulaminem nie będą uczestniczyły w postępowaniu konkursowym.

PRZEBIEG KONKURSU, KRYTERIA OCENY I NAGRODY


Na ocenę pracy wpływają następujące kryteria: zgodność tematu pracy z tematyką wybranej książki;
wkład pracy własnej i czytelność przekazu; oryginalny pomysł i ciekawe wykonanie pracy.



Prace oceniać będzie jury (3-5 członków) składzie: przedstawiciele Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rzgowie; szkół gminy Rzgów; Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Rzgowie; plastyk



Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu i pozostają w jego dyspozycji.



O sposobie, terminie i organizacji wręczenia nagród uczestnicy i ich opiekunowie zostaną
powiadomieni e-mailowo lub telefonicznie.



W każdej kategorii i grupie wiekowej przewidziane są dyplomy laureata i nagrody rzeczowe za zajęcie
I, II i III miejsca.



Od decyzji jury uczestnikom nie przysługuje odwołanie.

Załącznik nr 1 DO REGULAMINU KONKURSU: ,,SZTUKA WYOBRAŹNI”
ZGŁOSZENIE I OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU
1. Zgłoszenie uczestnika:
1) Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………….
2) Nazwa szkoły ……………………………………………………………………………..
3) Klasa ………………………………………………….…………………………………...
4) Wiek……………………………………………………………………………………….
5) Tel. Kontaktowy: …………………………………..……………………………………...
6) E-mail: …………………………………………………………..………………………..
7) Adres do korespondencji:…………………………………………………………………
2. Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na przetwarzanie i publikację danych
osobowych:
„Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska autora pracy, wizerunku, w związku z
udziałem w konkursie …………………………………………* we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i
informacjach o tym konkursie i jego wynikach. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu
danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu oraz promocji Gminnej
Biblioteki Publicznej w Rzgowie. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz,
że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania"
.....................................................................................
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica)
imię i nazwisko autora pracy*

3. Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na udział w konkursie
i rozpowszechnianie przesłanej pracy:
„Wyrażam zgodę na udział ………………………………………………. * w konkursie Sztuka wyobraźni,
organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rzgowie oraz na wykorzystanie nadesłanej pracy w działaniach
promocyjnych w/w biblioteki.”

.....................................................................................
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica)
imię i nazwisko autora pracy*

4. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu rysunkowego organizowanym przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Rzgowie oraz akceptuję jego warunki.

................................................................
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica)

5.
„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz.
1662 z późn. zm.) informuję, iż administratorem Państwa dobrowolnie podanych danych osobowych jest Gminna
Biblioteka Publiczna w Rzgowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zakresie prowadzenia i realizacji konkursu
oraz promocji Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz
ich poprawiania.”

* Imię i nazwisko uczestnika;Wypełnia pełnoletni uczestnik, bądź w przypadku małoletnich rodzic /opiekun prawny.

