konkurs plastyczny
dla uczniów szkół podstawowych

REGULAMIN KONKURSU
Cele
1.
2.
3.
4.

Upamiętnienie 80. rocznicy urodzin L. A. Moczulskiego.
Propagowanie twórczości L. A. Moczulskiego.
Ukazanie twórczej aktywności jako źródła osobistej satysfakcji.
Rozwijanie wyobraźni i uzdolnień plastycznych.

Założenia programowo–organizacyjne
1. Tematyka pracy: plastyczna interpretacja tekstu Hymnu Suwałk (dostępny na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego:
https://um.suwalki.pl/dla-mieszkanca/nasze-miasto/herb-suwa-k /
i Biblioteki Publicznej w Suwałkach – www.bpsuwalki.pl )
2. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać pracę w formie kolażu na kartce
formatu A3.
3. Wyłonienie zwycięzców odbędzie się w listopadzie br. w Bibliotece Publicznej im. Marii
Konopnickiej w Suwałkach. O dokładnym terminie uczestnicy zostaną powiadomieni.
Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: (87) 565-62- 46 wew.
13,17,18,24 lub adresem: metodyka@bpsuwalki.pl
Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych w Suwałkach i powiatu
suwalskiego.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wykonanej pracy
z umieszczonymi na jej odwrocie informacjami: imię i nazwisko, szkoła, klasa, dane
kontaktowe (e-mail i numer telefonu), dane opiekuna (imię, nazwisko, numer
telefonu) do dnia 31 października b. r. na adres:
Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej
ul. E. Plater 33A
16-400 Suwałki
z dopiskiem:
Konkurs „Suwałki, moje miasto”
* Informacje na pracy powinny być czytelne i wyraźne.

3. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane w celu wyłonienia zwycięzcy,
przyznania nagrody, działaniach promocyjnych konkursu oraz upublicznienia danych
osobowych laureatów konkursu niezbędnych dla realizacji konkursu, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
4. Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na
wykorzystanie ewentualnego wizerunku uczestnika.
5. Zgłoszenie pracy do konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich
praw majątkowych do pracy na rzecz organizatora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666,
z późn. zm.) oraz zgodą na korzystanie przez organizatora z prac na własny użytek, ich
publikację na stronie www.bpsuwalki.pl.
Kryteria oceny i nagrody
1. Jury powołane przez organizatora dokona oceny prac konkursowych wg
następujących kryteriów: oryginalność kompozycji, technika i staranność wykonania,
kolorystyka, pomysł.
2. Komisja ma prawo do interpretacji regulaminu konkursu.
3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia.
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