Regulamin Konkursu Plastycznego
„Nowa przygoda mojej ulubionej postaci z książki”
1.Postanowienia ogólne.
1.1 Celem Konkursu jest promocja czytelnictwa, rozwijanie aktywności twórczej dzieci oraz
promocja działalności Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr 45, ul. Meksykańska 3.
1.2 Zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na temat „Nowa
przygoda mojej ulubionej postaci z ksiązki”.
2. Organizator i czas trwania Konkursu.
2.1 Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla
w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Filia nr 45, ul. Meksykańska 3, zwana dalej
Biblioteką dla Dzieci i Młodzieży nr 45.
2.2 Konkurs rozpocznie się w dniu 15.03.2019 r.
2.3 Zamknięcie Konkursu nastąpi 06.05.2019 r. o godz. 19.00.
3. Warunki uczestnictwa
3.1 Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która nie ukończyła 15 lat, posiadająca
ważną, aktywną kartę biblioteczną w dzielnicy Praga Południe.
3.2 Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i wypełnienia
karty zgłoszeniowej.
3.3 Wypełnienie karty zgłoszeniowej oznacza akceptację przez opiekuna prawnego
Regulaminu Konkursu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika do celów
Konkursu.
4. Zasady Konkursu
4.1 Każdy uczestnik ma prawo złożenia maksymalnie dwóch prac konkursowych.
4.2 Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną.
4.3 Praca może być wykonana w formie pojedynczej ilustracji, historyjki obrazkowej lub
komiksu.
4.4 Praca musi mieścić się na pojedynczej stronie formatu maksymalnie A3.
4.5 Na odwrocie pracy powinny się znaleźć następujące informacje:
 tytuł pracy (ze wskazaniem bohatera i tytułu ksiązki, z której pochodzi),
 imię, nazwisko i wiek uczestnika,
 telefon kontaktowy do opiekuna prawnego uczestnika konkursu.
4.6 Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
Kategoria I:
do 5 lat;
Kategoria II:
6-10 lat;
Kategoria III: 11-14 lat.

4.7 Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji
zgłoszonej pracy oraz imienia i nazwiska i wieku uczestnika.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród.
5.1 Jury powołane przez Organizatora wybierze trzy najlepsze prace w każdej kategorii
wiekowej. Ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe.
5.2 Rozstrzygnięcie Konkursu, oficjalne ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się
13.05.2019 r. o godz. 17.00 w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 45, ul. Meksykańska 3.
5.3 Nieodebrane nagrody będą czekały na uczestników do 30.06.2019 r. Po tym terminie
nagroda przepada.
6. Postanowienia końcowe
6.1 Regulamin znajduje się do wglądu w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 45 i na
facebooku i stronie internetowej Biblioteki.
6.2 Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: bd45@bppragapd.pl oraz pod
nr tel. 22 6728091

Karta zgłoszeniowa
Konkurs plastyczny „Nowa przygoda mojej ulubionej postaci z książki”
Imię i nazwisko autora:.............................................................................................................
Wiek …………………..........
Tytuł pracy ………………………..…………………………………………………………..
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z
poźn. zm.) przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i
rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z regulaminem Konkursu. Oświadczam, że jestem
autorem pracy plastycznej przekazanej na Konkurs oraz, że nie narusza ona jakichkolwiek
praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie
Konkursu Plastycznego „Nowa przygoda mojej ulubionej postaci z ksiązki”

........................................................................
Podpis autora

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA
Wyrażam zgodę na udział
..................................................................................................................................................,
imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu
którego jestem prawnym opiekunem, w Konkursie Plastycznym „Nowa przygoda mojej
ulubionej postaci z ksiązki”. Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z treścią
Regulaminu i akceptuję jego postanowienia. Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem
i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z regulaminem Konkursu.
…………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna, telefon kontaktowy

.....................................................
podpis rodzica/opiekuna
.............................................................
(miejscowość, data)

