Regulamin konkursu
„Biblioteka przyszłości –
biblioteka w kosmosie”
Cele konkursu:
Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności twórczej, rozbudzanie zainteresowania
biblioteką. Przedstawienie wizji biblioteki przyszłości w ujęciu plastycznym.
Pobudzenie wyobraźni i kreatywności.
Rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.

Organizator:
Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie,
Plac Łukasińskiego 4

Czas trwania konkursu
Konkurs rozpoczyna się 13 września, a kończy 17 października 2018 roku. Rozdanie
nagród nastąpi 23 października w Domu Kultury w Strykowie.

Adresaci konkursu
Dzieci uczęszczające do przedszkoli i uczniowie klas O - VIII szkół podstawowych
w Strykowie.

Warunki uczestnictwa:
Każdy uczestnik może przygotować jedną pracę plastyczną.
Prace będą oceniane pod kątem oryginalności, kreatywności, pomysłowości w doborze
środków artystycznych oraz staranności.
Indywidualne prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie
wcześniej niepublikowanymi, nieprzedstawionymi na innych konkursach.
Prace w kategorii I i II powinny być wykonane w formacie nie większym niż A3, w
dowolnej technice plastycznej (farby, kredki, wycinanki), zaś w kategorii III – w technice
przestrzennej z wykorzystaniem dowolnych materiałów, o wymiarach max 45 cm x 45 cm
x 45 cm, wyklucza się możliwość umieszczania w pracach elementów gotowych,
ogólnodostępnych w sprzedaży .
Warunkiem zakwalifikowania pracy do konkursu jest czytelne wypełnienie zgłoszenia wg
wzoru w załączniku nr 1 i oświadczenia wg. Załącznika nr 2, których wzory stanowią
integralną cześć niniejszego regulaminu.

Termin dostarczenia prac
Prace plastyczne wraz z wypełnionymi załącznikami nr 1 i nr 2 należy dostarczyć do
Organizatorów Konkursu do 17 października 2018 r.
Na odwrocie pracy powinno znajdować się godło autora oraz tytuł konkursu.
Do prac prosimy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem, zawierającą
wypełnione załączniki, na które też należy nakleić to samo godło.
Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie
zgody na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych przez Organizatora w związku
z konkursem .
Prace przyniesione po terminie nie będą oceniane.
Prace przechodzą na własność Organizatora.

Zasady przyznawania nagród
Komisja Konkursowa wybrana przez Organizatorów konkursu wyłoni zwycięskie prace w
trzech przedziałach wiekowych:
Uczniowie przedszkoli i klas „0”
Uczniowie klas I – IV szkoły podstawowej,
Uczniowie klas V – VI II szkoły podstawowej
Spośród zgłoszonych do Konkursu prac powołana przez Organizatora Komisja wybierze
minimum 9 prac (3 w każdej kategorii wiekowej) przyznając nagrody zwycięzcom.
Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania dowolnej liczby wyróżnień prac
konkursowych.
Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać osobiście w Gminnej Bibliotece
Publicznej lub pod numerem telefonu 42 719-80-94 oraz na stronie biblioteki
www. biblioteka.strykow.pl

