
W związku z jubileuszem 70 – lecia swojej działalności

 Biblioteka Publiczna w Gołdapi 

ogłasza konkurs  plastyczny

„Kartka urodzinowa dla Biblioteki”

Regulamin

I. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu plastycznego dla dzieci pod tytułem „Kartka urodzinowa dla Biblioteki”
jest Biblioteka Publiczna w Gołdapi.

II. Cele konkursu: 

1. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci.

2. Rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci.

III. Uczestnicy konkursu:

Uczestnikiem konkursu może być każde dziecko uczące się  w szkole podstawowej  na terenie
Gminy Gołdap w kategorii wiekowej klas I - IV

IV. Warunki uczestnictwa:

1. Na konkurs można zgłaszać prace plastyczne wykonane samodzielnie dowolnymi technikami
plastycznymi w formacie A4 lub A5.

2. Praca powinna zawierać kompozycję graficzną oraz życzenia urodzinowe.

3.  Każda  praca  powinna  być  czytelnie  opisana  na  odwrocie  i  zawierać  załącznik  nr  1  do
regulaminu.

4. Dostarczanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb konkursu.

5.Warunkiem  udziału  w  konkursie  jest  dostarczenie  prawidłowo  wypełnionego  zgłoszenia
(załącznik  Nr  1  do  niniejszego  regulaminu,  zgłoszenie  do konkursu   plastycznego  „Kartka
urodzinowa dla Biblioteki”) i pracy plastycznej  do 7 listopada 2016 roku  na adres:  Biblioteka
Publiczna w Gołdapi, ul. Partyzantów 31, 19- 500 Gołdap.

V .Termin konkursu: 

Prace konkursowe należy dostarczyć do Biblioteki do 7.11.2016 r. 

VI. Jury konkursu: 

1. Jury powołane przez organizatora dokona kwalifikacji prac oraz przyzna nagrody.



2. Jury będzie oceniało: pomysłowość, technikę, estetykę oraz samodzielność wykonania pracy. 

VII.     Rozstrzygnięcie konkursu:

1. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Gołdapi 
www.bpgoldap.pl dnia 9.11.2016 r.

2.  Rozdanie nagród odbędzie się w siedzibie biblioteki dnia 15.11.2016 r. o godzinie 11.00

3. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Gołdapi.

Załącznik nr 1 do regulaminu

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Kartka urodzinowa dla Biblioteki” 

Imię i nazwisko uczestnika(proszę wypełnić czytelnie, drukowanymi literami)

…………………………………………………………………………………….

Wiek ………………….…………....          klasa ………..………………………..

Nazwa szkoły ………………………………………………………..……………

tel. ……………………………………………………………………………..….

Imię i nazwiska nauczyciela prowadzącego:

…………………………………………………………………………….………

Oświadczenie rodziców/opiekunów:

- Dziecko jest autorem pracy i posiada do nich prawa autorskie, nie naruszając praw

 autorskich osób trzecich,

- Zapoznałem/am się z treścią regulaminu konkursu i w pełni go akceptuję,

- Wyrażam zgodę na publikację i niekomercyjne rozpowszechnianie (także w Internecie) zgłoszonej

przez dziecko pracy konkursowej,

-  Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  w  zgłoszeniu  przez

organizatorów konkursu zgodnie z art.  23 ust.  1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Dane osobowe będą

wykorzystane do celów promocyjno – edukacyjnych.

………………………………………………………………

Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna


