Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej
„Książnica
Karkonoska”
Biblioteka Dziecięco – Młodzieżowa

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA
„LOGO BIBLIOTEKI DZIECIĘCO –
MŁODZIEŻOWEJ”:
1.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych oraz
młodzieży gimnazjalnej.

2.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu charakterystycznego znaku graficznego
(logo) Biblioteki Dziecięco – Młodzieżowej.

3.

Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs jeden projekt. Praca może być wykonana
dowolną techniką graficzną.

4.

Logo musi zawierać nazwę: „Książnica Karkonoska” oraz do wyboru: Biblioteka
Dziecięco – Młodzieżowa lub skrót tej nazwy – BDM.

5.

Prace zbiorowe nie będą oceniane.

6.

Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach: uczniowie klas IV-VI Szkół
Podstawowych i młodzież gimnazjalna.

7.

Przewiduje się nagrody oraz dyplomy za miejsca I-III. Ilość nagród w poszczególnych
kategoriach zależy od Organizatora.

8.

Przy ocenie prac Jury będzie zwracało uwagę na: oryginalność pracy, ogólne walory
artystyczne, staranność i samodzielność, łatwość zapamiętywania i rozpoznawania znaku,
czytelność
i funkcjonalność, przedstawienie charakteru Biblioteki Dziecięco –
Młodzieżowej.

9.

Wyłoniony w konkursie znak graficzny (logo) będzie wykorzystywany do identyfikacji
wizualnej Biblioteki Dziecięco – Młodzieżowej, zarówno w formie papierowej, jak i
elektronicznej.

10. Projekt znaku graficznego (logo) powinien: a) nadawać się do jego różnorodnego

wykorzystania, zarówno na materiałach biurowych codziennego użytku (np.
wizytówkach), jak i materiałach reklamowych i promocyjnych, b) komponować się
zarówno na małym jak i dużym formacie, c) składać się z wyrazów lub z kombinacji
wyrazów i rysunków, d) być przedstawiony w wersji kolorowej lub czarno – białej, e)
projekt logo może być zapisany na płycie CD,
f) logo musi mieć rozmiar 15 cm
x 15 cm i może być wykonane w dowolnym kształcie.
11. Prace należy składać do 23 maja 2009 roku osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Jeleniogórskie
Centrum
Informacji
Karkonoska”,
dopiskiem: konkurs plastyczny.

i

Edukacji
Regionalnej
„Książnica
ul. Bankowa 27, 58-500 Jelenia Góra z

12. Prace należy opatrzyć godłem (pseudonimem), które powinno znajdować się na kopercie

dołączonej do pracy. Na kopercie należy umieścić kategorię wiekową, w której będzie
oceniana praca. Koperta musi zawierać metryczkę z danymi: imię i nazwisko autora
projektu, adres zamieszkania i telefon kontaktowy, wiek/klasa, nazwa szkoły.
13. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 6 czerwca 2009 roku w siedzibie

„Książnicy Karkonoskiej” przy ul. Bankowej 27 w Jeleniej Górze.
14. Wszystkie prace konkursowe staja się własnością Organizatora. Organizator zastrzega

sobie prawo publikacji wykonanych znaków graficznych, biorących udział w konkursie
i wykorzystania ich jako logo Biblioteki Dziecięco – Młodzieżowej.
15. Szczegółowe informacje udzielane są w Bibliotece Dziecięco – Młodzieżowej pod

numerem telefonu: 075 753
http://biblioteka.jelenia-gora.pl/.
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►Zakup nagród między innymi ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
ramach Programu Operacyjnego Edukacja Kulturalna, Priorytet 1 – Edukacja Kulturalna.
Zadanie: Kulturalna Edukacja w Bibliotece.

