Regulamin
konkursu pt. „Z BABCIĄ, Z DZIADKIEM W KSIĄŻKOWĄ PRZYGODĘ”
na pracę plastyczną dla dzieci od 6 do 8 lat.
I. Organizatorzy konkursu
Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu
II. Uczestnicy konkursu
Dzieci w wieku od 6 do 8 lat
III. Cele konkursu
1. Popularyzacja czytelnictwa.
2. Rozbudzanie, rozwijanie kreatywności dzieci.
3. Poznawanie ciekawych form twórczości plastycznej.
IV. Przedmiot i forma konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka
zainspirowanej hasłem „Z BABCIĄ, Z DZIADKIEM W KSIĄŻKOWĄ PRZYGODĘ”.
2. Prace należy wykonać w dowolnej technice płaskiej, format A4 lub A3.
V. Termin konkursu
1. Konkurs trwać będzie od 15 grudnia 2017 r. do 10 stycznia 2018 r.
2. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej 15 stycznia 2018 r.
3. Wręczenie nagród nastąpi podczas wernisażu wystawy prac konkursowych w dniu
17.01.2018 r. o godz. 17.00 w MBP, Rynek 3.
VI. Ocena prac
Ocenie podlegać będą:
- pomysłowość,
- zgodność z tematem,
- staranność wykonania.
Oceny prac dokona jury wybrane przez organizatorów konkursu, przyznając trzy nagrody
i dwa wyróżnienia w postaci książek.
VII. Opis pracy
Prace powinny być czytelnie opisane, zawierając następujące dane: imię i nazwisko dziecka,
imię i nazwisko rodzica lub opiekuna oraz telefon kontaktowy i/lub adres e-mail. Do prac
należy dołączyć kartę zgłoszenia (Załącznik nr 1).
VIII. Dane osobowe
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu, w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 z późn.zm.), jest
Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-200), ul Rynek 3.
Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu
w tym wykonania zobowiązań organizatora wobec uczestników.

Informacje dotyczące uczestników mogą być przekazane innym uprawnionym organom, na
podstawie odpowiednich przepisów prawa. Uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do
podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub
żądania usunięcia danych.
Podanie danych osobowych, wyrażenie zgody na ich przetwarzanie i rozpowszechnianie
wizerunku uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne, aby wziąć udział w konkursie.
IX. Zapisy końcowe
a. Wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatorów.
b. Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w dniu 17 stycznia 2018 r., o godz. 17:00 w
MBP, Rynek 3, połączone będzie z otwarciem pokonkursowej wystawy.
c. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
d. W sprawach spornych wynikających z interpretacji Regulaminu ostateczna decyzję
podejmują organizatorzy w porozumieniu z Jury.
e. Regulamin niniejszy zostaje ogłoszony na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu.
Prace powinny być dostarczone do dnia 10 stycznia 2018 r., do Miejskiej Biblioteki
Publicznej, ul. Rynek 3, w Kędzierzynie-Koźlu, do Działu Instrukcyjno-Promocyjnego lub do
Filii nr 1, Filii nr 4, Filii nr 5, Filii nr 8, Filii nr 10, Filii nr 11, Filii nr 13.
X. Informacji na temat konkursu udziela koordynator:
Sandra Golemo
Miejska Biblioteka Publiczna
Dział Instrukcyjno-Promocyjny
Rynek 3
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 482 37 80 wew. 29
e-mail: promocja2@mbpkk.pl

