Regulamin konkursu plastycznego

Bohater z ulubionej książki
konkurs plastyczny dla dzieci w wieku 6 – 12 lat,
Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnikiem konkursu pt. „Bohater z ulubionej książki” może być każde dziecko w wieku
6-12 lat.
2. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu wraz z Filią w
Cieklinie
3. Konkurs odbywa się w ramach akcji „Książka w podróży, podróże z książką”.
4. Konkurs rozpoczyna się 1 lipca 2021 r., a kończy 30 września 2021 r.
5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
Cele konkursu:
1. Kształtowanie wrażliwości i umiejętności plastycznych.
2. Pobudzanie fantazji, wyobraźni oraz ciekawości świata.
3. Rozwijanie czytelnictwa
4. Twórcze spędzanie czasu wolnego (wakacje).
Zasady konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-12 lat:
2. Zasięg konkursu ogólnopolski.
3. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie przygotowaną pracę.
4. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej
publikowane i nagradzane.
5. Przedmiotem konkursu jest stworzenie wizerunku wybranej postaci z ulubionej książki.
6. Forma pracy: płaska, w formacie A4.
7. Technika wykonania: dowolna (różne techniki plastyczne). / rysowanie, malowanie farbami,
kredkami, kolaż w/w technik.
8. Pracę należy podpisać na odwrocie podając : imię i nazwisko uczestnika, wiek, nazwę
przedstawionej postaci, tytuł i autora książki z jakiej pochodzi, imię i nazwisko
rodzica/opiekuna prawnego.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac niezwiązanych z tematem.
10. Prace można:



przesłać pocztą na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu, Dębowiec 500,
38-220 Dębowiec do dnia 30 września 2021 r. (prace dostarczone po terminie nie będą
oceniane, decyduje data stempla pocztowego);
dostarczyć osobiście do Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu lub filii w Cieklinie w
godzinach ich otwarcia.

11. Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę zgłoszeniową - do
pobrania ze strony Facebooka biblioteki, stron www.debowiec.pl i www.cieklin-ski.pl lub
bezpośrednio w placówkach bibliotecznych.

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:
1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
2. Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę pomysłowość, kreatywność, zgodność z
tematem, estetykę i samodzielność wykonania pracy.
3. Nagrody w konkursie będą rzeczowe.
4. Jury zastrzega sobie prawo do decyzji o ilości przyznanych nagród.
5. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród odbędzie się 15 października 2021 r.
6. Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane podczas pokonkursowej wystawy.
Postanowienia końcowe:
1. Prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
3. Ochrona danych osobowych (RODO)
•

•
•
•
•
•
•

Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody przez osoby uczestniczące (bądź w
przypadku osób niepełnoletnich przez ich opiekunów prawnych) na przetwarzanie przez
Organizatora ich danych osobowych niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z
Rozporządzeniem 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
(RODO) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 1781).
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże udział w konkursie bez ich podania nie
jest możliwy.
Dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania.
Każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
przysługuje prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych zapraszamy do kontaktu z naszym
Inspektorem Danych Osobowych: iod@radram.pl

4. Regulamin konkursu dostępny jest w GBP w Dębowcu, Filii w Cieklinie, na Facebooku GBP
w Dębowcu oraz na stronie www.debowiec.pl i www.cieklin-ski.pl

