REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO
„KUBUŚ PUCHATEK I PRZYJACIELE”
I. ORGANIZATOR KONKURSU
Konkurs organizowany jest z okazji Urodzin Kubusia Puchatka – kolejnej rocznicy pierwszego wydania
książki z jego przygodami.
Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim
z Filią w Nowakowie.
II. CELE KONKURSU
1. Rozbudzanie zainteresowania dzieci twórczością Alana Alexandra Milne.
2. Propagowanie czytelnictwa bajek.
3. Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi.
III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół z terenu gminy Elbląg, w kategoriach wiekowych: dzieci
z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie szkół podstawowych.
2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy w jednej z dwóch technik: plastycznej lub
przestrzennej przedstawiającej ulubioną postać z bajki o Kubusiu Puchatku.
3. Uczestnicy mogą brać udział w dowolnie wybranej kategorii lub w obu jednocześnie.
4. Prace konkursowe należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim
lub Filii w Nowakowie do dnia 5 października 2018 r.
5. Każda praca powinna być opatrzona metryczką: imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła, imię i
nazwisko nauczyciela/rodzica/opiekuna prawnego wraz z numerem kontaktowym.
6. Do każdej pracy należy dołączyć wypełniony oraz podpisany formularz zgłoszenia.
IV. PROCEDURA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
1. Wszystkie prace, które będą spełniać wymogi regulaminowe wezmą udział w konkursie.
2. Prace oceniać będzie komisja powołana przez Organizatora konkursu wg następujących kryteriów:
walory artystyczne, estetyka wykonania, oryginalny pomysł, wkład pracy.
3. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy za I, II, III miejsce oraz
wyróżnienia.
4. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone po rozstrzygnięciu konkursu. O terminie wręczenia nagród
Organizator powiadomi Dyrekcje szkół, jednocześnie informacje zostaną podane na stronie
internetowej bpkomorowo.blogspot.com
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V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Prace dostarczone na Konkurs przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi.
Prace biorące udział w konkursie zostaną wyeksponowane w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Komorowie Żuławskim oraz w Bibliotece w Nowakowie.
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu i wyrażeniem
zgody na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 55 231 10 16 (Biblioteka w Komorowie Żuławskim)
lub 726 799 888 (Biblioteka w Nowakowie).
Wszystkim uczestnikom życzymy twórczych pomysłów i sukcesów w konkursie!

