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

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Biblioteka na miarę”
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej.
2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie plakatu promującego Bibliotekę. Praca może być
wykonana dowolną techniką plastyczną.
3. Plakat może być wykonany w rozmiarze nie mniejszym niż format A4 i nie przekraczającym
formatu A2.
4. Każdy uczestnik może wykonać maksymalnie trzy prace.
5. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa, kształtowanie pozytywnego wizerunku biblioteki
w środowisku oraz zapoznanie się z jej ofertami kulturalno-edukacyjnymi.
6. Prace zbiorowe nie będą oceniane.
7. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
* klasy 4-6 Szkół Podstawowych
*klasy 1-3 Gimnazjum
8. Przy ocenie prac Jury będzie brało pod uwagę: pomysłowość, samodzielność i staranność wykonania,
oryginalność pracy, ogólne walory artystyczne, czytelność i funkcjonalność, przedstawienie
charakteru Biblioteki.
9. 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 pracy
 adres zamieszkania i telefon kontaktowy
 wiek
 klasa i nazwa szkoły
10. Prace konkursowe należy składać do dnia 20 kwietnia 2011 roku osobiście w Bibliotece Dziecięco –
Młodzieżowej (III piętro) lub przesłać pocztą na adres: Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji
Regionalnej „Książnica Karkonoska”, ul. Bankowa 27, 58-500 Jelenia Góra z dopiskiem: konkurs
plastyczny.
11. Prace oceniać będzie komisja konkursowa, w skład której wejdą bibliotekarze oraz plastycy.
12. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 7 maja 2011 roku (sobota)
o godzinie 11.00 w siedzibie „Książnicy Karkonoskiej” przy ul. Bankowej 27 w Jeleniej Górze
(III piętro).
13. Przewiduje się nagrody oraz dyplomy za miejsca I-III. Ilość nagród w poszczególnych kategoriach
zależy od Organizatora.
14. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione otrzymają wcześniejsze powiadomienie.
15. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej.
16. Szczegółowe informacje udzielane są w Bibliotece Dziecięco–Młodzieżowej pod numerem telefonu
075 753 35 35 lub na stronie www biblioteki: (http://biblioteka.jelenia-gora.pl/).
17. Wszystkie prace konkursowe stają się własnością Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo
publikacji całości lub fragmentów wykonanych plakatów, biorących udział w konkursie.
18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
Nagrody konkursowe zostaną zakupione ze środków Urzędu Miasta Jelenia Góra.

