Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 8/18
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Czechowicach-Dziedzicach

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
PT. „WĄSY MARSZAŁKA”

Celem konkursu jest przybliżenie sylwetki Marszałka Piłsudzkiego poprzez wykorzystanie w pracy
plastycznej jego słynnych wąsów.
Organizatorem KONKURSU jest MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Czechowicach-Dziedzicach zwana dalej
Biblioteką.
Konkurs skierowany jest do wszystkich dzieci mieszkających na terenie gminy Czechowice-Dziedzice.
Rozpoczyna się 2 lipca i trwać będzie do 28 września 2018r.

1.Warunki uczestnictwa w konkursie.
1.1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. Temat pracy: WĄSY MARSZAŁKA”
1.2.W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, zwanymi dalej Uczestnikami zamieszkałe na
terenie gminy Czechowice-Dziedzice w dwóch kategoriach wiekowych:
a) 9-12 lat.
b) 13-16 lat.
1.3. Prace konkursowe można złożyć osobiście lub przez rodzica/opiekuna w Oddziale Dziecięcym ( ul. Niepodległości
32/34) oraz w każdej Filii Biblioteki (lista filii oraz dokładne adresy znajdują się na stronie www.mbp.czechowicedziedzice.pl) do dnia - 28.09.2018 roku, do godziny 15:00
1.4. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
1.5. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.
1.6. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, numer telefonu
oraz wiek uczestnika. Metryczka powinna być umieszczona na kartce dopiętej do pracy. Dane te będą służyć do
kontaktu Biblioteki z uczestnikiem konkursu a także pomogą w rozdzieleniu na poszczególne kategorie. Prace nie
podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
1.7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom
trzecim.
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1.8. Prace przesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi; przechodzą na własność Biblioteki wraz z autorskimi
prawami majątkowymi do utworu.
1.9. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na opublikowanie fotografii pracy na stronie internetowej
Biblioteki www.mbp.czechowice-dziedzice.pl oraz wykorzystanie i wyeksponowanie jego dzieła na banerze, który
zostanie zawieszony na lub w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej podczas obchodów 100- lecia Odzyskania
Niepodległości.
1.10. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie
zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
1.11. Na podstawie art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), rodzice/opiekunowie uczestników konkursu zobowiązani są do podpisania załącznika nr 1 do regulaminu
konkursu wraz z oświadczeniami.

2.Wyniki konkursu i nagrody.
2.1. Spośród przekazanych prac, jury powołane w Zarządzeniu nr 8/18, wyłoni laureatów konkursu.
2.2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
2.2.1. Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:
a) dzieci w wieku 9-12 lat
b) młodzież w wieku 13-16 lat
2.2.2. Komisja oceniać będzie zgodność z tematyką, estetykę pracy oraz oryginalność.
2.3. Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 8 października 2018 roku. Zwycięzcy
zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo a prace umieszczone zostaną na stronie internetowej Biblioteki
www.mbp.czechowice-dziedzice.pl w formie zdjęć.
2.4. Przyznane będą nagrody książkowe za pierwsze, drugie i trzecie, miejsce w oparciu o punktację od 1 do 6
punktów w każdym z wymienionych kryteriów, przy czym 1 punkt to wartość najniższa a 6 punktów to wartość
najwyższa. Maksymalnie praca może uzyskać 18 punktów.
2.5. Jury ma prawo do przyznania wyróżnień, jak również prawo do nieprzyznania nagród rzeczowych.
2.6. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
2.7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
3.Postanowienia końcowe.
3.1. Uczestnicy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
3.2. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.mbp@czechowice-dziedzice.pl
oraz u pracowników Biblioteki w poszczególnych Filiach oraz w Centrali.
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3.3. Biblioteka zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń
mających wpływ na organizowanie konkursu,
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu,

Wszelkie informacje o konkursie dostępne pod nr telefonu: 32 215 30 34 oraz na stronie internetowej Biblioteki
www.mbp@czechowice-dziedzice.pl.
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