Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku
ogłasza konkurs plastyczny:

„Projekt okładki ulubionej książki”
Regulamin konkursu
I. Zasady ogólne
1. Celem konkursu jest upowszechnianie i rozwijanie twórczości
plastycznej oraz promocja biblioteki, zachęcanie do rozwoju czytelnictwa
i wypożyczania zbiorów bibliotecznych.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych
w trzech kategoriach wiekowych: kl. I-III, kl. IV-VI, kl. VII-VIII
oraz dla uczniów szkół średnich.
II. Warunki udziału
3. Prace powinny przedstawiać projekt okładki ulubionej książki.
4. Format A3 (29,7x42 cm).
5. Technika dowolna.
6. Każda praca powinna posiadać metryczkę (imię i nazwisko autora, wiek,
klasa, szkoła, telefon kontaktowy).
7. Oceniane będą wyłącznie prace indywidualne, wykonane samodzielnie.
III. Nagrody
Laureatów wyłoni powołana przez organizatora komisja.
Dla zwycięzców przewidziane są nagrody książkowe, po 3 w każdej kategorii.
IV. Sprawy organizacyjne
1. Prace konkursowe należy składać do dnia 30 października 2019 r.
w Biurze Biblioteki lub w jednej z placówek MBP:
Oddziale Dziecięco – Młodzieżowym, ul. Koszarowa 10A,
Filii Nr 1, ul. Ks. S. Zielińskiego 3,
Filii Nr 2, ul. Piaskowa 20.
2. Rozstrzygnięcie nastąpi w listopadzie 2019 roku.

3. Laureaci

i

uczestnicy

zostaną

poinformowani

o

imprezie

finałowej

telefonicznie, a także informacja o Gali znajdzie się na stronie internetowej
MBP w Kraśniku biblioteka.krasnik.pl.
4. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej: biblioteka.krasnik.pl
5. Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie zostaną uwzględnione.
Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika
1.
Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z
2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO)). Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych
Uczestników innym osobom lub instytucjom.
2.
Poprzez przystąpienie do udziału w Imprezie, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych przez Organizatora.
3.
Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu
fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych
i promocyjno-marketingowych.
4.
Utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku Uczestnika odbywa się w oparciu o ustawę z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 650).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Impreza dofinansowana ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
w ramach projektu „Biblioteka czeka!”

