Regulamin Konkursu Plastycznego – „Ferie inne niż zwykle”
I. Zasady ogólne.
Organizatorem Konkursu plastycznego „Ferie inne niż zwykle”, zwanego dalej konkursem jest
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostroróg.
II. Cele konkursu.
1. Promocja aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas ferii.
2. Rozwijanie kreatywności u dzieci i młodzieży.
3. Propagowanie różnorodnych technik plastycznych.
III. Uczestnictwo i przebieg konkursu:
1. Konkurs ma charakter otwarty dla dzieci i młodzieży Gminy Ostroróg.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie, podpisanie przez rodzica / opiekuna
prawnego, a następnie dostarczenie do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ostrorogu
karty zgłoszenia uczestnika do konkursu plastycznego - „Ferie inne niż zwykle”.
3. Zgłaszając prace do konkursu w danej kategorii wiekowej, rodzic lub opiekun prawny dziecka
wyraża zgodę na upublicznienie i utrwalenie wizerunku i danych osobowych do celów
konkursu i promocji oraz upublicznienie zwycięskich prac.
4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na
publikacje zgłoszonych prac do konkursu.
5. Kategorie wiekowe uczestników konkursu plastycznego:
a) Kategoria I - dzieci do ukończenia 7 roku życia
b) Kategoria II - dla dzieci i młodzieży od 8 do 14 roku życia
6. Do konkursu zostaną zakwalifikowane prace nadesłane w dniach od 4 do 15 stycznia 2021 r.,
pod warunkiem załączenia karty zgłoszenia.
7. Tematyka i technika prac:
Temat prac – Ferie inne niż zwykle”
- prace plastyczne
prace mogą być wykonane dowolna techniką,
8. Każdy uczestnik konkursu może przesłać 1 pracę.
9. Prace oraz karty zgłoszeniowe należy przesłać:
- w formie elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2021 r. na adres:
biblostrorog@poczta.onet.pl
- na adres Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg w
nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2021 włącznie / listownie - decyduje data stempla
pocztowego/
IV. Ocena i nagrody.
1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora, które również przyznaje nagrody.
2. Oceniana będzie pomysłowość, samodzielność wykonania pracy.
3. Decyzja jury jest ostateczna.
4. Nagrody zostaną przyznane w obu kategoriach
5. Wyniki oceny konkursu zostaną opublikowane na stronie fb organizatora w dniu 20.01.2021 r.
VI. Postanowienia końcowe.
1. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na stronie fb organizatora.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania prac w celu promocji
konkursu oraz promocji Biblioteki i Gminy Ostroróg .
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem należy kontaktować się telefonicznie
lub mailowo z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Ostroróg.
4. Osoby nagrodzone zostaną o tym fakcie powiadomione e-mailowo.
5. O terminie odbioru nagród w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg powiadomimy
mailowo.

6. Odbiór nagród odbywać się będzie przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego.

