MOJA
WALENTYNKA
REGULAMIN KONKURSU
PLASTYCZNO-LITERACKIEGO
Zbliża się 14 luty - święto zakochanych.
Z tej okazji Gminna Biblioteka w Dzierżąznej i jej Filia w Ustroniu
zapraszają wszystkich uczniów z gminy Zgierz
do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-literackim

1. ORGANIZATOR
Gminna Biblioteka w Dzierżąznej wraz z filią w Ustroniu
Dzierżązna 4, 95-001 Biała
Tel. 42 717 84 66
www.dzierzazna.pl
2. CELE KONKURSU
kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży,
inspirowanie do rozwijania talentów literackich, rozbudzania wyobraźni i kreatywności,
rozwijanie umiejętności manualnych.
3. OPIS KONKURSU
Zadanie polega na własnoręcznym wykonaniu kartki walentynkowej z życzeniami.
Kartka może być wykonana dowolną techniką plastyczną. Maksymalny format pracy to A4. Kartka
Walentynkowa może być całościowa jak i rozkładana, gdzie po rozłożeniu musi zostać zachowany format A4.
Praca powinna zawierać krótką wymyśloną przez siebie rymowankę – max. 8 wersów o tematyce
Walentynkowej.
Każdy uczestnik może nadesłać JEDNĄ wykonaną samodzielnie, dotąd nie biorącą udziału w żadnym innym
konkursie pracę.
Do prac należy dołączyć informację zawierającą następujące dane:
1. imię i nazwisko autora, wiek,
2. adres zamieszkania,
3. numer telefonu opiekuna.

4. UCZESTNICY KONKURSU
Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych z terenu Gminy Zgierz.
Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej,
II kategoria – uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej.
5. TERMIN I MIEJSCE DOSTARCZENIA PRACY
Wykonane prace można sfotografować lub zeskanować i przesłać do nas drogą mailową na adres
biblioteka_dzierzazna@dzierzazna.pl lub dostarczyć osobiście do Gminnej Biblioteki w Dzierżąznej lub jej Filii
w Ustroniu w godzinach pracy do 9 lutego 2021 do godziny 14.00.
6. OCENA I NAGRODY
Prace oceniać będzie komisja powołana przez Organizatora. Kartki Walentynkowe będą oceniane według
następujących kryteriów:
zgodność pracy z tematem
estetyka
kreatywności
pomysłowość
wkład pracy
Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i niepodważalne. Nagrody otrzymują autorzy najlepszych prac w
poszczególnych kategoriach wiekowych. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
Złożenie pracy do konkursu oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 11 lutego 2021 na stronie internetowej www.dzierzazna.pl oraz na fb
Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej. W formie zdjęć, prace będą
udostępnione na stronie internetowej www.dzierzazna.pl oraz na fb Gminnego Centrum Kultury, Sportu,
Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom
niniejszego Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe
przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w
szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej; b) działania lub zaniechania
operatorów usług telekomunikacyjnych, Internetowych, a w szczególności niewykonanie lub
nieprawidłowe wykonanie przez uczestników konkursów zobowiązań określonych w niniejszym
regulaminie, spowodowane takim działaniem lub zaniechaniem.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich
wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
4. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania, w tym treści niniejszego
Regulaminu.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Szczegółowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać w Gminnej Bibliotece w Dzierżąznej
pod numerem telefonu 42 717 84 66, oraz w Filii Gminnej Biblioteki w Ustroniu pod numerem telefonu 42 717 95 15.

