Regulamin konkursu plastycznego

„MÓJ KSIĄŻKOWY PRZYJACIEL”
I. Organizator konkursu:
Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego Filia nr 7 dla Dzieci i Młodzieży w Ostrowie
Wielkopolskim.
II. Cele konkursu:
•

rozbudzanie wrażliwości estetycznej i zachęcanie do twórczej ekspresji

•

rozwijanie indywidualnych uzdolnień

•

rozpowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci

III. Warunki i zasady uczestnictwa:
1. Uczestnicy:
•

dzieci w wieku 4-6 lat

•

dzieci w wieku 7-10 lat

•

dzieci w wieku 11-14 lat

 Uczestnik może zgłosić do konkursu 1 pracę plastyczną własnoręcznie wykonaną,w
dowolnym formacie i dowolną techniką.
 Do każdej pracy powinna być dołączona zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na
przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 1)..
 Prace konkursowe należy podpisać: imię i nazwisko, wiek, telefon kontaktowy oraz
sfotografować i przesłać na adres e-mail: dziecieca@biblioteka-ostrow.pl. lub
przynieść do siedziby Filii nr 7 dla Dzieci i Młodzieży, ul. Krotoszyńska 171 i wrzucić
do specjalnie oznaczonego kartonika.
IV. Ocena prac:
Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Pod uwagę będą brane: zgodność pracy
z tematem konkursu, samodzielność, staranność, ogólna estetyka pracy plastycznej.
V. Terminarz:
Konkurs trwa od 18 maja do 28 maja 2020 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 1 czerwca na
stronie biblioteki www.biblioteka-ostrow.pl. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną
poinformowane telefonicznie lub mailowo i poproszone o indywidualny odbiór nagrody
w
Filii
nr
7
dla
Dzieci
i
Młodzieży,
ul.
Krotoszyńska
171.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
konkursu plastycznego
„MÓJ KSIĄŻKOWY PRZYJACIEL”

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA UCZESTNIKA KONKURSU
PLASTYCZNEGO „MÓJ KSIĄŻKOWY PRZYJACIEL”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przekazywanie oraz zamieszczanie w materiałach
promocyjnych,

informacyjnych

i

medialnych

danych

osobowych

mojego

dziecka/wychowanka przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim (zgodnie z zasadami
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych - Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

UCZESTNIK:
Imię i nazwisko:………………………………………………………………
Klasa: …………………………………………………………………………
Szkoła/Przedszkole: ………………………………………………………………………..
Wiek: ………………………………………………………………………….

RODZIC/OPIEKUN PRAWNY UCZESTNIKA:
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….
Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………..

*Prace konkursowe bez podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych
nie będą poddawane ocenie Komisji Konkursowej
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