GMINNY KONKURS PLASTYCZNY
Z okazji Jubileuszu 70-lecia powstania biblioteki w Brusach Centrum Kultury i Biblioteki im.
Jana Karnowskiego w Brusach ogłasza konkurs plastyczny pod hasłem:

„BIBLIOTEKA MARZEŃ”

REGULAMIN KONKURSU
I. ORGANIZATOR KONKURSU:
Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach.
II. CELE KONKURSU


Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i pogłębianie wiedzy na tematy
działalności biblioteki.



Kształtowanie umiejętności twórczego wyrażania swoich myśli i odczuć.



Rozwijanie uzdolnień plastycznych.



Promowanie młodych talentów.



Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci.

III. ZASADY KONKURSU
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży do lat 13 z gminy Brusy.
Konkurs obejmuje trzy kategorie wiekowe:
I kategoria wiekowa – do lat 6
II kategoria wiekowa – 7 – 9 lat
III kategoria wiekowa – 10 - 13 lat
2. Sposób wykonania prac obejmuje wszystkie techniki płaskie (malarstwo, rysunek,
techniki mieszane).
3. Format prac: A4 lub A3
4. Każda praca powinna byś opatrzona kartą informacyjną, która powinna zawierać:
 imię i nazwisko autora
 kategoria wiekowa, wiek
 adres szkoły lub zamieszkania,
 adres mailowy, kontakt telefoniczny
 imię i nazwisko opiekuna plastycznego

Należy także dołączyć kartę zgłoszeniową, która stanowi załącznik do niniejszego
regulaminu.
5. Jeden autor może przedstawić tylko jedną pracę plastyczną.
6. Termin dostarczenia prac: 30 kwietnia 2018 (decyduje data stempla pocztowego) na
adres organizatora: Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach, ul. Dworcowa 18, 89-632
Brusy z dopiskiem: konkurs plastyczny „Biblioteka marzeń”
IV. OCENA PRAC
1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu.
2. Ocenie podlegać będą: zgodność z tematem, wkład pracy dziecka, oryginalność,
samodzielność wykonania.
3. Dla laureatów konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.
4. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 10 maja 2018r.
w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach podczas głównej uroczystości.
5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.ckibbrusy.pl.
www.brusy.pl oraz na Facebooku.
V. ZGŁOSZENIE PRACY DO KONKURSU OZNACZA
1. Przekazanie pracy na własność biblioteki i przekazanie praw autorskich
Organizatorowi (art. 50 Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych).
2. Akceptację treści niniejszego regulaminu i wyrażenie zgody przez autora pracy na
wykorzystanie jej nieodpłatnie przez Organizatora w dowolny sposób w celach
promocyjnych.
3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia
konkursu „Biblioteka marzeń" zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych.
VI. UWAGI KOŃCOWE
1. Orzeczenia jury sią ostateczne.
2. W sprawach spornych, wynikających z interpretacji regulaminu, ostateczna decyzję
podejmują organizatorzy.
3. Szczegółowych informacji nt. konkursu udziela Renata Goebel pod numerem telefonu
52 396 9334.

