
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO / „Portret Misia Uszatka”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos.

2. Konkurs trwa od  19 kwietnia 2017 r. do  8 maja  2017 r. /termin składania
prac/

3. Regulamin  stanowi  podstawę  konkursu  i  określa  w  szczególności  zasady  i
warunki  uczestnictwa,  prawa  i  obowiązki  uczestników  oraz  politykę
prywatności konkursu.

4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z pełną akceptacją przez 
uczestnika regulaminu oraz zgodą na publikację danych osobowych. Uczestnik
zobowiązuje się przestrzegania określonych w regulaminie zasad, jak również
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w 
konkursie.

ZAŁOŻENIA KONKURSU

1. Celem  konkursu  jest  przybliżenie  postaci  Misia  Uszatka  z  okazji
przypadających  w  2017  roku  60-tych  urodzin  Uszatka,  jak  również
pobudzanie  wrażliwości,  wyobraźni  i  aktywności  twórczej  w  dziedzinie
plastyki. 

2. Konkurs adresowany jest do dzieci  w wieku 5 - 12 lat i ma zasięg lokalny. 

3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko 1 pracę.

WARUNKI UCZESTNICTWA I PRAWA AUTORSKIE

1. Zadaniem jest wykonanie pracy plastycznej nt. „Portret Misia Uszatka”.
2. Uczestnicy konkursu wykonują prace samodzielnie kredkami w formacie A4. 
3. Na odwrocie pracy należy umieścić następujące dane : imię i nazwisko autora

pracy oraz rodzica/opiekuna, wiek autora pracy, dane kontaktowe.

4. Zgłoszenie  pracy  do  konkursu  jest  równoznaczne  z  przekazaniem  praw
autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w ustawie z dnia 4
lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego
typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie. 

   

PRZEBIEG KONKURSU. NAGRODY

1. Spośród  wszystkich  złożonych  prac  jury  powołane  przez  Organizatora
wybierze zwycięzcę.

    Dla zwycięzców Konkursu przewidziane są nagrody:

1. Zwycięska  praca  będzie  frontem  zakładki  bibliotecznej,   elementem
promocyjnym naszej Biblioteki oraz zostanie wydrukowana w nakładzie 500
sztuk i będzie ogólnodostępna w Bibliotece. 

2. Nagroda  główna  dla  zwycięzcy  w  postaci  zestawu  plastycznego  oraz
wyróżnienia.

   

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

1. Uroczyste rozstrzygnięcie i wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi 
15  maja  2017  r.  podczas  warsztatów  plastycznych  wieńczących  obchody
Tygodnia Bibliotek organizowane przez  Bibliotekę.

2. Wyniki  Konkursu  zostaną  ogłoszone  na  stronie  Organizatora
www.biblioteka.kampinos.pl a laureaci zostaną powiadomieni o wygranej.
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http://www.biblioteka.kampinos.pl/

