Regulamin konkursu plastycznego „Star Wars”
1. Konkurs jest organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnicach oraz
Stowarzyszenie LekTURa z okazji IV Nocy w Bibliotece pn. „Noc z gwiazdami”.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych.
3. Celem konkursu jest popularyzacja książki i czytelnictwa wśród dzieci szkolnych, pobudzenie
wyobraźni i aktywności twórczej dzieci , zaprezentowanie swojego talentu.
4. Zadaniem konkursowym jest wykonanie ilustracji związanej z serią „Star Wars” – postaci,
scen, statków kosmicznych, itp.
5. Pod uwagę brane będą tylko prace starannie wykonane.
6. Ilustracje wykonane techniką dowolną w formacie A3 należy dostarczyć do Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Chojnicach (Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci, pokój nr 112) do
1 czerwca 2017 roku lub przesłać na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach
Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci
ul. Wysoka 3
89-600 Chojnice
z dopiskiem: konkurs plastyczny „Star Wars”
Do pracy należy dołączyć kartkę z następującymi danymi:
- imię i nazwisko autora,
- wiek autora,
- miejscowość, z której autor pochodzi,
- nr telefonu rodzica.
7. Jedna osoba może zgłosić na konkurs 1 pracę.
8. Wyklucza się prace z materiałów nietrwałych, które mogą ulec szybkiemu zniszczeniu.
9. Prace niezgodne z regulaminem i wykonane niestarannie nie zostaną poddane ocenie.
10. Dostarczone prace wywieszone zostaną 3 czerwca 2017 roku (sobota) w holu MBP w czasie
IV Nocy w Bibliotece pn. „Noc z gwiazdami” i oceniane będą przez uczestników Nocy.
11. Każdy odwiedzający bibliotekę 3 czerwca od godz. 18.00 do 23.00 będzie mógł oddać 1 głos
na wybraną pracę.
12. Trzy prace z największą liczbą głosów zostaną nagrodzone.
13. Głosy zostaną zliczone 5 czerwca 2017 roku.
14. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
15. Laureaci konkursu o wynikach i możliwości odbioru nagrody zostaną powiadomieni
telefonicznie 5 czerwca po zliczeniu głosów.
16. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
17. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje treść niniejszego regulaminu i zobowiązuje się
stosować do jego postanowień.
18. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na wykorzystanie na potrzeby konkursu
dołączonych do prac danych osobowych.
19. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na wykorzystanie i publikację zgłoszonych
prac przez organizatora konkursu.

