REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ
Z MOTYWEM JEŻA – MASKOTKĄ GMINY KĘPICE
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem „Konkursu plastycznego na kartkę świąteczną z motywem Jeża – maskotką
Gminy Kępice jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice, ul. Pomorska 1, 77 – 230 Kępice
2. Cele konkursu:
a) wyłonienie najciekawszych projektów plastycznych o tematyce Świąt Bożego Narodzenia,
które będą podstawą do stworzenia kartek świątecznych.
b) propagowanie twórczości dzieci i młodzieży poprzez ukazanie nastroju Świąt Bożego
Narodzenia,
c) rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej.
3. Termin
a) Konkurs trwa od 16.11.2018 r. do 16.12.2018 r.
4. Ogłoszenie wyników nastąpi 17 grudnia 2018 r.
5. Zgłoszenia do konkursu
Prace należy dostarczyć w wersji papierowej do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-19.00 lub wysłać pocztą na adres: Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Kępice, ul. Pomorska 1; 77 – 230 Kępice z dopiskiem: „Konkurs świąteczny”.
Za datę zgłoszenia uważa się datę stempla pocztowego.
6. Nagrody
a) Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Dyrektora Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Kępice.

§2
ZASADY KONKURSU
1. Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców gminy Kępice. Prace mogą tworzyć
przedszkolaki, uczniowie wszystkich typów szkół oraz indywidualne osoby.
2. Konkurs podzielony jest na 4 kategorie:
a) przedszkola,
b) szkoły podstawowe klasy I - III,
c) szkoły podstawowe klasy IV – VI ,
d) szkoły podstawowe klasy VII, VIII i gimnazja.

3. Format prac max. A5 (21x14,8 cm), pojedyncze lub składane.
4. Prace nie powinny zawierać brokatu.
5. Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę (załącznik nr 1 do Regulaminu)
zawierającą:
a) w przypadku uczniów: imię i nazwisko autora, szkoła, klasa, dane opiekuna, telefon
kontaktowy do opiekuna,
b) w przypadku osób pełnoletnich: imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, telefon
kontaktowy,
c) oświadczenie (załącznik nr 2 do Regulaminu) uczestnika konkursu potwierdzające jego
prawa autorskie do wykonanej pracy (załącznik do regulaminu).
6. Metryczka oraz oświadczenie powinny być dołączone do pracy jako oddzielne dokumenty.
§3
WYBÓR NAJLEPSZYCH PRAC
1. W celu wyłonienia najlepszych prac konkursowych Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Kępice powoła komisję konkursową
2. Komisja będzie brała pod uwagę:
a) zgodność z tematem,
b) pomysłowość i oryginalność formy,
c) estetykę wykonania.
3. Komisja odrzuci prace:
a) niezgodne z tematem,
b) pozbawione metryczki zawierającej elementy wymienione w §2 pkt. 4
4. Nagrody przyznawane będą za pierwsze miejsce w czterech kategoriach:
a) przedszkola,
b) szkoły podstawowe klasy I - III,
c) szkoły podstawowe klasy IV – VI ,
d) szkoły podstawowe klasy VII, VIII i gimnazja.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień za oryginalne projekty.
6. Z posiedzenia komisji zostanie sporządzony protokół.
7. Rozstrzygnięcie konkursu
a) Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej
www.biblioteka.kepice.pl i na facebooku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice.

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przez przystąpienie do konkursu uczestnik wyraża zgodę na warunki zawarte w Regulaminie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia dostarczonych prac.
3. Wszystkie prace, które wpłyną do Organizatora przechodzą na jego własność i nie podlegają
zwrotowi.
4. Osoba nagrodzona zostanie powiadomiona osobnym pismem lub telefonicznie.
5. Dodatkowych
informacji
o
konkursie
udziela
pracownik
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice Sylwia Ziemska - 534 298 949

Załącznik nr 1 – Metryczka
Dla szkoły / świetlicy wiejskiej
Imię i nazwisko autora ………………………………………………………………………………………………………………………………
Szkoła ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Klasa …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dane opiekuna ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel do opiekuna ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wykonana przeze mnie praca nie narusza dóbr i praw osób trzecich, oraz, że posiadam pełnię
praw
autorskich
do
wykonanej
pracy
i
przenoszę
je
na
Organizatora
w zakresie niezbędnym do jej publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz oświadczam, że przenoszę
nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do wykonanej pracy na rzecz Organizatora na następujących polach
eksploatacji: zwielokrotnianie, wykorzystywanie techniką drukarską i cyfrową, wystawianie, udostępnianie na
stronach internetowych oraz we wszystkich materiałach promocyjnych, bez względu na sposób ich
zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu.

………………………………..
(Imię i Nazwisko)

