Regulamin konkursu plastycznego
Okładka mojej ulubionej książki
Organizator:
Wójt Gminy Białogard i Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie
1. Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu okładki do ulubionej książki.
2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych z terenu Gminy
Białogard.
3. Okładki mogą być wykonane dowolną techniką w formacie A4 lub A3 będące projektami
okładek ulubionych książek. Okładka powinna zawierać czytelny tytuł książki. Mogą być
użyte dowolne płaskie materiały.
4. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną samodzielnie wykonaną pracę.
5. Prace należy składać do 31 marca 2019 r. w Bibliotece w Stanominie oraz filiach
w: Podwilczu, Pomianowie i Rogowie w godzinach otwarcia bibliotek oraz pokoju
numer 17 w Urzędzie Gminy Białogard w godzinach pracy Urzędu.
6. Wymagane dane osobowe uczestnika konkursu należy umieścić z tyłu zakładki.
Niezbędne dane: imię i nazwisko, wiek uczestnika konkursu, nazwa szkoły.
7. Ogłoszenie wyników odbędzie się 12 kwietnia 2019 roku na stronie internetowej Gminnej
Biblioteki Publicznej w Stanominie www.biblioteka-stanomino.pl oraz stronie internetowej
Urzędu Gminy w Białogardzie.
8. Po 2 laureatów konkursu w kategorii klas I-II i III-IV otrzyma nagrody.
9. Po konkursie prace będą prezentowane na wystawie w Urzędzie Gminy Białogard.
10.Zgłoszenie pracy do konkursu wiąże się z przekazaniem pracy na własność biblioteki
i przekazaniem praw autorskich Organizatorowi ( Ustawa z dnia 4.02.1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.z 2018r.,poz.1191 ze zm.). Zgłoszenie
pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu
i wyrażeniem zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez
Organizatora w dowolny sposób w celach promocyjnych. Wszyscy uczestnicy konkursu
wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia
konkursu „ Okładka mojej ulubionej książki" zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie
danych osobowych z dnia 10 maja 2008r. (Dz. U. z 2018r., poz 1000.) .
.
11.Kontakt:
Ewa Juszczyk-Lachs- dyrektor GBP w Stanominie
tel. 603901133
e-mail biblioteka27stanomino@gmail.com
Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie oraz filie w : Podwilczu, Pomianowie i
Rogowie.

