„Zaczarowany Świat Biblioteki”
I. Cele konkursu:
1.
2.
3.

Konkurs zorganizowany jest w ramach Tygodnia Bibliotek.
Stworzenie przez dzieci prac plastycznych inspirowanych tematyką konkursu.
Rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz wrażliwości estetycznej dzieci.

II . Organizator konkursu
Biblioteka przy Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej
III. Warunki uczestnictwa:
Konkurs organizowany jest dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Jodłowa.

1.
2.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z klas I-IV.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematyki
konkursu.
3.
Każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę plastyczną wykonaną indywidualnie
kredkami lub farbami. Do konkursu nie będą dopuszczone prace wykonane inną techniką.
4.
Po wykonaniu pracy przez uczestnika konkursu należy ją sfotografować i przesłać
zdjęcie w formie załącznika na bibliotekajodlowa@wp.pl. W temacie wiadomości należy
podać tytuł konkursu (Zaczarowany świat Biblioteki), a w treści: imię i nazwisko autora
pracy, adres zamieszkania, klasa, szkoła.
Termin nadsyłania prac-zdjęć wraz
z oświadczeniem upływa 22 maja 2020 r.
5.
Praca powinna być w formacie A4.
V. Kryteria oceny prac:
1.
2.
3.
4.

Zgodność z tematem.
Samodzielność pracy dziecka.
Oryginalne ujęcie tematu oraz ogólny wyraz artystyczny.
Prace konkursowe będą oceniane w kategoriach :

•

klasa I-II

•

klasa III-IV

VI. Wyniki konkursu i nagrody:
1.
Komisja powołana przez Organizatora konkursu wyłoni spośród przekazanych
prac laureatów konkursu.
2.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27 maja 2020 r.
3.
Laureaci konkursu zostaną poinformowani o sposobie przekazania nagrody.

4.
Ponadto wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej i na
portalu społecznościowym Organizatora.
VII. Postanowienia końcowe:
1.
Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na
stronie internetowej GCKiCz w Jodłowej.
2.
Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
3.
Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
4.
Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1

Z A P R A S Z A M Y !!!

OŚWIADCZENIE
Działając jako przedstawiciel ustawowy, w imieniu niepełnoletniego dziecka wyrażam zgodę
na: uczestnictwo mojego dziecka, przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka,
wykorzystanie wizerunku mojego dziecka
…………….………...…………….…………………………………………………………................
(imię i nazwisko dziecka)
w Konkursie Plastycznym „Zaczarowany świat Biblioteki” organizowanym przez Bibliotekę
Publiczną przy GCKiCz w Jodłowej zgodnie z jego regulaminu i ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Oświadczam, że wykorzystanie
wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.
Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.
…………………………………….……………………………
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

