TEMAT KONKURSU:
„Pomysłowa zakładka książkowa”.
REGULAMIN KONKURSU:
1. Organizatorem konkursu plastycznego jest :
Biblioteka – Centrum Kultury, Dominów ul. Rynek 1.
2. Celem konkursu jest rozwój zainteresowań i zdolności plastycznych dzieci i młodzieży a także
rozwijanie wyobraźni oraz przenoszenie wymyślonych zjawisk na język sztuki. Ważny jest także
charakter użytkowy przedmiotu który musi być uwzględniony w procesie projektowania i
wykonania pracy. Poprzez temat konkurs ma na celu również zwiększenie zainteresowania
czytelnictwem i wzmocnienie potrzeby codziennego kontaktu z klasyczną papierową formą książki.
3.. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z gminy Głusk oraz uczestników zajęć
organizowanych przez Bibliotekę – Centrum Kultury wyrażających chęć udziału w konkursie
którzy samodzielnie wykonają pracę o tematyce konkursowej.
4.Tematem konkursu jest „Pomysłowa zakładka książkowa”.
5. Założenia organizacyjne:
– Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy - zakładki przy użyciu
dowolnej płaskiej techniki plastycznej. Prace mogą być wykonane z dowolnego
materiału pozwalającego używać zakładki w praktyce.
– Prace mogą mieć dowolny format i kształt, jednak musi on być na tyle odpowiedni
żeby praca – zakładka mogła pełnić swoją funkcję użytkową.
– Do każdej pracy powinna być dołączona karta informacyjna z następującymi danymi:
Imię i nazwisko autora, wiek, szkoła, kontakt telefoniczny)
– Autor każdej pracy zobowiązany jest dołączyć także zgodę na przetwarzanie danych
osobowych (w przypadku osób niepełnoletnich zgoda powinna być wypełniona przez
rodzica/opiekuna prawnego).
6. Prace konkursowe należy dostarczyć do 14.05.2019r. do Biblioteki – Centrum Kultury w
Dominowie, ul.Rynek1, II p.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 15.05.2019 r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie
internetowej Organizatora. Laureaci zostaną dodatkowo powiadomieni o wynikach telefonicznie.
8. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora.
9. Prace zgłoszone na konkurs wezmą udział w wystawie pokonkursowej w Bibliotece w
Dominowie.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego i bezterminowego wykorzystywania
fotografii prac w materiałach promocyjnych Biblioteki - Centrum Kultury.
11. Prace konkursowe będzie można odbierać od 01.06.2019r. do 15.06.2019r. Za prace nie
odebrane w tym terminie Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności.
12. Ocena prac i nagrody:

– Prace oceniać będzie czteroosobowa Komisja Konkursowa powołana
przez Organizatora.
– Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych ( I - 5 -8 lat, II – 9
– 13 lat)
– Zostaną nagrodzone trzy prace w każdej kategorii wiekowej.
– Komisja oceniać będzie: oryginalność pomysłu, zgodność z tematem,
ogólne wrażenie artystyczne, estetykę wykonania i wkład pracy.
13. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu oraz
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu.
14. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

