Regulamin konkursu plastycznego –„ Magiczna podróż przez świat Tolkiena- GRUNT TO
WYOBRAŹNIA”
Organizacja Konkursu
1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą
„Magiczna podróż przez świat Tolkiena-GRUNT TO WYOBRAŹNIA”, zwanym dalej Konkursem.
2. Konkurs organizowany jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Czechowicach-Dziedzicach ul.
Niepodległości 32/34, , zwaną dalej Organizatorem.
3.Konkurs adresowany jest do młodych czytelników miejskiej biblioteki publicznej
4. Konkurs odbędzie się od 08.03.2019r. do 20.04.2019r. do godz.15:00
5. Celem Konkursu jest:
a) rozwijanie wyobraźni u młodych czytelników,
b) kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych,
Założenia organizacyjne
1. Konkurs przeznaczony jest dla młodych czytelników w wieku 10-15 lat
2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie
wykonaną pracę.
3. Do pracy powinny dołączone być następujące informacje: karta zgłoszenia(imię i nazwisko
uczestnika, wiek- na odwrocie pracy ), oświadczenie, zgoda opiekuna.
4. Praca może być wykonana techniką dowolną o formacie A3 lub A4 (np.: wyklejanka, rysunek
pastelami, akwarelami, kredkami lub w formie szkicu),
5.Przy ocenie prac konkursowych pod uwagę brane będą: zgodność z tematem, estetyka oraz
oryginalność.
6. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej
pracy.
7. Biorąc udział w Konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.
Wyniki konkursu i nagrody
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
a) 10-12 lat
b) 13-15 lat
2. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 20.04.2019r.
3. Prace należy składać w Oddziale Dziecięcym oraz wszystkich Filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Czechowicach-Dziedzicach..
4. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.
5. Kryteria oceny pracy: walory estetyczne, samodzielność wykonania pracy, zgodność z tematem.
6. Nagrodą w konkursie jest nagroda rzeczowa w każdej z kategorii. Organizator nie przewiduje
wyróżnień.
7. Ogłoszenie wyników odbędzie się 26.04.2019r.-lista zwycięskich prac zostanie zamieszczona na
stronie internetowej Biblioteki (www.mbp.czechowice-dziedzice.pl)
8. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
9.O terminie i miejscu rozdania nagród, Organizator poinformuje zwycięzców mailowo lub
telefonicznie oraz zamieści informację na stronie internetowej Biblioteki pod adresem
www.mbp.czechowice-dziedzice.pl
10. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

Postanowienia końcowe
1. Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza, że:
a)przysługują mu wyłącznie i nie ograniczone prawa autorskie do dostarczonej pracy.
b) zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronach internetowych.
2.Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) odrzucania pracy nie odpowiadającej założeniom niniejszemu Konkursowi,
b) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu,
c) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych
istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu,
d) wprowadzenia zmian w regulaminie, które każdorazowo będą ogłaszane na stronie internetowej
Biblioteki,
e) rozstrzygania sytuacji nieobjętych niniejszym regulaminem.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.03.2019r. i obowiązuje do zakończenia Konkursu.

