Regulamin konkurs literacko-plastycznego

„Moja książka o krainach dalekich i bliskich”
I.

Organizator i czas trwania Konkursu:

1. Konkurs organizowany jest we współpracy z Fundacją Edukacji Międzykulturowej w ramach
projektu „Podróże dalekie i bliskie”, dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
2. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Teodora Heneczka w Piekarach
Śląskich
3. Konkurs trwa do 8 listopada 2017 r.
4. Wręczenie nagród odbędzie się 16.11.2017 (czwartek) przed spektaklem tureckiego Teatru Ka w
siedzibie biblioteki przy ul. Kalwaryjskiej 62 D.
5. Szczegółowych informacji o konkursie udziela Instruktor MBP Łukasz Żywulski pod nr tel. 32 767
59 75 w godz. 8:00-15:00 lub pod adresem e-mail: instruktor@biblioteka.piekary.pl
II.

Uczestnicy Konkursu

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych regionu w dwóch kategoriach:
a) uczniowie klas 1-4
b) uczniowie klas 5-7
2. Składając pracę w Konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97 Dz.U nr 133 poz.883 z późn. zm.
III.

Zasady Konkursu:

1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy literacko-plastycznej w formie przypominającej
książkę. Praca powinna zawierać własną treść literacką lub wykorzystany utwór dowolnego autora.
Formą plastyczną powinna także nawiązywać do kultury i tradycji jednego z regionów, które są
przedmiotem projektu „Podróże dalekie i bliskie” (Meksyk, Afryka Wschodnia, Beskidy, Chiny, Sri
Lanka, Turcja/Bliski Wschód). Technika dowolna.
2. Pracę należy złożyć w dowolnej placówce (Biblioteka Centralna, Filia nr 1, 2, 3, 4, 7, 9) Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich w godzinach pracy biblioteki,
w terminie do dnia 8.11.2017 r.
3. Prace konkursowe należy podpisać (imię, nazwisko, adres, klasa, szkoła, telefon kontaktowy).
4. Zgłoszone do Konkursu prace oceni jury powołane przez Organizatora.
5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone m.in. w prasie lokalnej, na stronie internetowej Biblioteki i
Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich.
IV.

Nagrody w Konkursie:

1. Organizator przewiduje dwie nagrody główne oraz wyróżnienia dla najlepszych prac.
2. Organizator zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzców, jak również do przyznania tylko
niektórych nagród.
3. Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie.

