REGULAMIN
XVII Wojewódzkiego Konkursu
Namaluj swoją książkę
1. ORGANIZATOR
Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. Wł. Studenckiego w Bytomiu i Technikum Nr 4 w
Bytomiu.
2. CELE KONKURSU:
- rozwijanie czytelnictwa,
- uświadomienie młodzieży wpływu czytania na wszechstronny rozwój człowieka,
- rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej młodzieży,
- promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie,
- rozbudzanie inwencji twórczej.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Konkurs jest prowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
I.
II.
III.

Szkoły Podstawowe
Gimnazja
Szkoły ponadgimnazjalne

5. Organizator nie określa limitu prac nadesłanych przez jedną szkołę.
6. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego
Regulaminu.
7. WYMAGANIA PRACY KONKURSOWEJ:
- rysunek przedstawiający fragment z ulubionej książki, bajki, opowiadania,
- rysunek wykonany w kolorze,
- format pracy: A3, A4,
- forma pracy: indywidualna,
- na odwrocie pracy wypełniona czytelnie metryczka ( Załącznik nr 1),
- na odwrocie pracy wypełniona zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych
osobowych ( Załącznik nr 2),

- każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.
8. TERMINY ORAZ SPOSOBY DOSTARCZANIA PRAC:
- prace należy przesłać do 16 kwietnia 2018 roku. Prace nadesłane po terminie nie będą
podlegały ocenie,
- prace należy składać w kopercie z dopiskiem „Namaluj swoją książkę” w kancelarii
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu,
- za datę przekazania przyjmuje się datę doręczenia pracy osobiście lub wysłanie pocztą
na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, pl. Jana III Sobieskiego 3, 41-902 Bytom
- o terminie uroczystego rozdania nagród wszyscy laureaci zostaną poinformowani drogą
telefoniczną lub mailową.
9. KRYTERIA OCENY:
- ocenie podlegać będą prace przedstawiające ilustrację fragmentu ulubionej książki, bajki,
- praca będzie oceniania pod względem oryginalności, samodzielności,
- oceniane będą tylko prace przesłane w oryginale wraz z poprawnie wypełnioną metryczką
oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
- oceniane będą prace, które spełniły warunki zawarte w niniejszym regulaminie.
10. Spośród wszystkich nadesłanych prac Jury wybierze po trzy najładniejsze prace w każdej
z kategorii wiekowych.
11. Uczestnik przenosi na Organizatora prawa autorskie majątkowe do swoich prac
konkursowych w momencie ich nagrodzenia, w szczególności prawa autorskie do
zaprezentowania prac, tj. ich wystawienie mające na celu promocję Konkursu. Organizator
ma prawo do zamieszczenia nadesłanych prac plastycznych wraz ze wskazaniem autora pracy
na stronie internetowej szkoły.
12. Po zakończeniu konkursu organizator nie zwraca prac plastycznych ich autorom.
13. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej szkoły
www.elektronik.bytom.pl oraz www.biblioteka.bytom.pl.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego
Regulaminu.
Dodatkowych informacji udzielają organizatorzy:
Bogusława Wnęk – Zych - Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu (32/787 06 01)
Monika Zientek - Technikum nr 4 w Bytomiu (32/707 44 60)

Załącznik nr 1
REGULAMIN XVII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ NAMALUJ SWOJĄ KSIĄŻKĘ”
Nazwa szkoły: ………………………………………………………………………..……………………………………
Adres szkoły: ……………………………………………………………………………..…………………..…………..
Nr telefonu szkoły: ………………………………………………………………………………………….………….
Adres e-mail szkoły: ………………………………………………………………..………………………………….
Imię i nazwisko autora pracy: ……………………………………………………………………………………..
Klasa: ………………………………………………………………………………………………………………………
Wiek autora pracy: …………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko opiekuna konkursu: ……………………………………………………………………………

Załącznik nr 2
Oświadczam, że jestem autorem pracy nadesłanej na konkurs „NAMALUJ SWOJĄ
KSIĄŻKĘ”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926) przez
organizatora konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem
konkursu zgodnie z Regulaminem konkursu, o którym mowa powyżej, w tym na ich
opublikowanie w środkach masowego przekazu.
Wyrażam zgodę na bezpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych zgodnie z
Regulaminem.
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
(data i czytelny podpis autora)
(data i czytelny podpis opiekuna osoby niepełnoletniej)

