Regulamin konkursu literacko-plastycznego: „Zabobrze przyszłości” – edycja II

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej i gimnazjum.
2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
3. Prace konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane w konkursach plastycznych
ani literackich.
4. Prace plastyczne należy wykonać w formacie A3 lub A4
5. Prace konkursowe należy dostarczyć do wyżej wymienionych filii Książnicy Karkonoskiej:
Filia Nr 3
ul. Różyckiego 4
Filia Nr 7
ul. Noskowskiego 6/261
Filia Nr 8
ul. Sygietyńskiego 7
6. Prace powinny zawierać:
- dane o autorze: imię, nazwisko, wiek i numer telefonu, adres mailowy, nazwę szkoły i klasę
7. Ocena prac:
Plastyczne w trzech kategoriach wiekowych:
- szkoła podstawowa klasy 1-3
- szkoła podstawowa klasy 4-6
- gimnazjum
Literackie w dwóch kategoriach wiekowych:
- szkoła podstawowa klasy 4-6
- gimnazjum
8. Prace oceni Jury powołane przez Organizatora.
9. Organizator nie zwraca otrzymanych prac.
10. Poprzez zgłoszenie prac do udziału w konkursie uczestnik wyraża zgodę na:
- wzięcie udziału w konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie
- przetwarzanie przez bibliotekę danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla
przeprowadzenia Konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz.
U. nr 133 poz. 883)).
- opublikowanie na stronach internetowych Książnicy Karkonoskiej imienia i nazwiska uczestnika
w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę lub wyróżnienie.
- przekazanie na rzecz biblioteki praw autorskich, w zakresie eksploatacji obejmujących: prawo
do publikowania w druku i za pośrednictwem sieci Internet dla celów promocyjnych.
11. Prace należy składać do 20 maja 2011r.
Nagrody:
- dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody w każdej kategorii wiekowej.
12. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną: 30 maja 2011r. w Internecie.
13. Wszyscy laureaci zostaną poinformowani w sposób telefoniczny lub za pośrednictwem e-mail’a.
14. Rozdanie nagród nastąpi 1 czarwca 2011 r. w budynku Filii nr 3 przy ul. Różyckiego 4 w Jeleniej
Górze.

