REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PLAKAT

„UŁANI DO BOJU!”
Liczymy na pomysłowość i zaangażowanie przedszkoli oraz szkół.
Ważne jest to, aby pomysły, które pojawią się podczas realizacji, dawały możliwość
szerokiego udziału wszystkim chętnym oraz aby integrowały młode pokolenie wokół wartości
narodowych.

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku.
Konkurs został zorganizowany w ramach projektu „Ułani i Kozacy - pogromcy bolszewizmu
z Kraśnika. Pamięć Pokoleń."

I. Cel konkursu
1.
2.
3.
4.
5.

Troska o kulturowe dziedzictwo Polski
Uczczenie jubileuszu Odzyskania Niepodległości
Kształtowanie postaw patriotycznych w nawiązaniu do życia kraśnickich ułanów
Wzmacnianie poczucia wspólnoty i tradycji wśród młodego pokolenia
Przegląd różnorodnych technik plastycznych

II. Warunki udziału
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia i będzie
podzielony na trzy kategorie wiekowe: kat.I: 4-8 lat, kat.II: 9-14 lat, kat.III: 15-18 lat
2. Technika dowolna. Format A4
3. Każda praca powinna posiadać metryczkę z informacją: imię i nazwisko autora, wiek,
telefon kontaktowy, opcjonalnie nazwę szkoły/przedszkola
4. Oceniane będą wyłącznie prace indywidualne, wykonane samodzielnie
Prace nie spełniające wymagań nie zostaną uwzględnione

III. Nagrody
Laureatów wyłoni powołane przez organizatora jury.
W każdej z trzech kategorii wiekowych zostanie nagrodzona jedna praca.
Nagrodzone plakaty zostaną wydrukowane w formie kartek pocztowych i będą rozdane
uczestnikom koncertu „100 lat później… pamiętamy i dziękujemy”.

IV. Sprawy organizacyjne
1. Prace konkursowe, należy składać do 18 września 2020 r.
w jednej z placówek MBP:
 Biblioteka Główna ul. Kochanowskiego 1a (w ODK Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomoc”)
 Filia Nr 1 ul. Ks. S. Zielińskiego 3
 Filia Nr 2 ul. Piaskowa 20
2. Laureaci i uczestnicy zostaną poinformowani o imprezie finałowej telefonicznie
3. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 27 września 2020 r.
o godz. 15.30 na Placu 24. Pułku Ułanów w Kraśniku
4. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej biblioteka.krasnik.pl

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”

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).

