REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Książki, książeczki ciekawe są”
1. Konkurs jest organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnicach oraz
Stowarzyszenie LekTURa w ramach VI Nocy w Bibliotece pn. „Biblioteka liter”.
2. Konkurs nosi tytuł „Książki, książeczki ciekawe są”.
3. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat z powiatu chojnickiego.
4. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe:
 7-10 lat,
 11-15 lat.
5. Celem konkursu jest wprowadzenie dzieci i młodzieży w świat wartości estetycznych oraz
rozwijanie i kształtowanie umiejętności twórczych, wyobraźni plastycznej, a także
zainteresowań czytelniczych.
6. Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie własnej książki, dowolną techniką i w
dowolnym formacie. Książka musi zawierać okładkę, stronę tytułową oraz ilustracje i tekst.
7. Wykonane prace powinny mieć minimum 5 i maksimum 15 stron.
8. Prace należy dostarczyć do dowolnego działu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach
do dnia 30 września 2019 r. lub przesłać (liczy się data stempla pocztowego) na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach
ul. Wysoka 3
89-600 Chojnice
z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Książki, książeczki ciekawe są”
Praca powinna posiadać następujące dane:
- imię i nazwisko autora
- klasa i szkoła
- nr telefonu rodzica lub opiekuna
Uwaga!
Do pracy należy załączyć oświadczenie podpisane przez autora pracy lub prawnego opiekuna
w przypadku osoby nieletniej, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
9. Na konkurs będą przyjmowane tylko prace wykonane indywidualnie.
10. Jedna osoba na konkurs może zgłosić jedną pracę.
11. Dostarczone prace oceniane będą przez jury konkursu powołane przez organizatora. Komisja
konkursowa oceniać będzie: oryginalność, samodzielność i estetykę wykonania.
12. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
13. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
14. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 5 października (sobota) 2019 r.
w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach, pok. 104, podczas VI Nocy
w Bibliotece. Laureaci konkursu o wynikach zostaną powiadomieni telefonicznie po dniu
2 października 2019 r. Autorzy najlepszych prac w dwóch ocenianych kategoriach otrzymają
pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.
15. Decyzje jury są ostateczne.
16. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego Regulamin.
15. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie.

Miejska Biblioteka Publiczna zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac na potrzeby konkursu
i promocji MBP w Chojnicach (na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych: Dz.U. z dnia 23 lutego 1994 r. Nr 24. poz. 83, art. 41.51, 64, 65).

Załącznik nr 1 do Regulaminu

……………………………………, data……………………………………

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne dysponowanie zdjęciem zawierającym wizerunek
mojego syna/córki ………………………………………………..……………………………………… do promocji Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Chojnicach i akcji przez nią podejmowanych (zajęć, konkursów, projektów)
oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez publikowanie zdjęć/filmów/nagrań dźwiękowych na
stronach internetowych, w prasie, portalach, tablicach informacyjnych. Zgoda nie jest ograniczona
czasowo ani terytorialnie.

............................................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

