REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO

„MOJE MAGICZNE MIEJSCE –
BIBLIOTEKA ”
1. ORGANIZATOR
Gminna Biblioteka w Dzierżąznej wraz z filią w Ustroniu
Tel. 42 717 84 66 oraz 42 717 95 15
Dzierżązna 4, 95-001 Biała
www.dzierzazna.pl
e-mail: biblioteka_dzierzazna@dzierzazna.pl

2. CELE KONKURSU
- Rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni dzieci.
- Promocja Bibliotek, książki i czytelnictwa.
- Utrwalenie wizerunku Biblioteki jako miejsca przyjaznego wielu pokoleniom.
- Zachęcenie do odwiedzin Biblioteki.

3. OPIS KONKURSU
Zadanie konkursowe polega na własnoręcznym wykonaniu pracy plastycznej na temat
„Moje magiczne miejsce – BIBLIOTEKA”.

Praca może być wykonana dowolną

techniką plastyczną na papierze (np. rysunek, wydzieranka, wycinanka, wyklejanka).
Maksymalny format pracy to A4.
Każdy uczestnik może dostarczyć JEDNĄ wykonaną samodzielnie, dotąd nie biorącą
udziału w żadnym innym konkursie pracę.
Do prac należy dołączyć informację, zawierającą następujące dane:
- imię i nazwisko autora, wiek
- adres zamieszkania
- numer telefonu opiekuna

4. UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Zgierz
w przedziale klas I - III, w tym do młodych czytelników sieci bibliotek gminnych
mieszczących się w powyższej kategorii wiekowej.
Praca winna być od początku do końca dziełem jednego autora.

5. TERMIN I MIEJSCE DOSTARCZENIA PRACY
Prace należy dostarczyć osobiście do Gminnej Biblioteki w Dzierżąznej w godzinach pracy
do 14 maja 2021. do godz. 14.00

6. OCENA I NAGRODY
- Prace oceniać będzie Komisja powołana przez Organizatora, według następujących
kryteriów:
* zgodność pracy z tematem
* estetyka
* kreatywności
* pomysłowość
* wkład pracy
- Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i niepodważalne.
- Nagrodzone zostaną pierwsze 3 miejsca (Organizator zastrzega sobie prawo do innego
podziału nagród);
- Złożenie pracy do konkursu oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 21 maja 2021 (piątek) na stronie internetowej
www.dzierzazna.pl oraz na fb Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki
i Rekreacji w Dzierżąznej.
Wszystkie prace wraz z imieniem i nazwiskiem autora w formie zdjęć będą udostępnione na
stronie internetowej www.dzierzazna.pl oraz na fb Gminnego Centrum Kultury, Sportu,
Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej.
Dodatkowo lista nagrodzonych osób będzie dostępna w siedzibie Organizatora.

Uwaga:
Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.
Złożenie pracy do konkursu oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.

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 numerami telefonu: 42 717 84 66
oraz w Filii Gminnej Biblioteki w Ustroniu pod numerem telefonu: 42 717 95 15

