REGULAMIN
GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Przebojowa książka na wakacje”

ORGANIZATOR KONKURSU:
Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Krzysztoporskiej wraz
z podległymi filiami w |Bujnach, Gomulinie i Woźnikach.
CELE KONKURSU:


rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży;



wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych;



promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, jako doskonałej formy spędzania czasu
wolnego;



promowanie osiągnięć dzieci uzdolnionych plastycznie;



rozwijanie wyobraźni.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:


Konkurs odbywa się w następujących grupach wiekowych:
I grupa – dzieci w wieku 6 - 8 lat;
II grupa - dzieci w wieku 9 - 11 lat;
III grupa - dzieci w wieku 12 - 15 lat



Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie okładki ulubionej książki na
wakacje.



Okładka musi być oryginalnym pomysłem uczestnika, powinna znacząco różnić się od okładki
książki przeznaczonej do sprzedaży.



Praca może być wykonana w formatach A3 i A4 w dowolnej technice plastycznej.



Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg poniższych wskazań :

Imię i nazwisko, wiek, tytuł pracy, telefon kontaktowy uczestnika lub rodzica/opiekuna.


Konkurs przebiega w formie indywidualnej.



Każdy z uczestników może wykonać tylko jedną pracę.

SPOSÓB DOSTARCZENIA PRAC:
Zdjęcie pracy oraz strony z danymi uczestnika należy wysłać pocztą mailową na adres :
biblioteka@gok-wola.pl, w treści wiadomości należy podać wymagane dane uczestnika i załączyć skan

lub zdjęcie podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
(załącznik nr 1 do regulaminu) do dnia 14 sierpnia 2020r. (oświadczenie można pobrać także
w każdej z bibliotek na terenie gminy).
W przypadku braku możliwości przesłania pracy pocztą mailową, można ją dostarczyć wraz
z podpisanym oświadczeniem do Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Krzysztoporskiej przy ul.
Kościuszki 25, w dniach 3 – 14 sierpnia.

OCENA PRAC I UWAGI KOŃCOWE:
1. Prace konkursowe ocenią pracownicy bibliotek organizujących konkurs.
2.Kryteria oceny pracy plastycznej






zgodność z tematem,
ogólny wyraz artystyczny,
umiejętność doboru różnych technik plastycznych,
estetyka wykonanej pracy,
wkład pracy własnej.

3. Dostarczenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
6. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody, przewidziano również nagrody pocieszenia dla
pozostałych uczestników.
8. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Gminnego
Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej www.gok-wola.pl, oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej
i jej filiach w Bujnach, Gomulinie i Woźnikach do dnia 18 sierpnia 2020r.
O miejscu i terminie wręczenia nagród organizator poinformuje telefonicznie.
9.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania prac nadesłanych na konkurs.

