MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W ŁĘCZYCY
ZAPRASZA DZIECI I MŁODZIEŻ DO UDZIAŁU
W KONKURSIE PLASTYCZNYM NA
„HASŁO PROMUJĄCE CZYTANIE LUB BIBLIOTEKĘ”
Regulamin Konkursu
CELE KONKURSU
Celem konkursu jest wypromowanie mody na czytanie, spędzanie czasu wolnego w bibliotece,
zachęcenie do aktywnego i twórczego spędzania czasu z literaturą.
ZAŁOŻENIA KONKURSU
Zadanie polega na wymyśleniu hasła promującego książkę, czytanie lub bibliotekę.
Do hasła należy wykonać rysunek, grafikę, obraz lub logo.
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Uczestnik wykonuje 1 pracę plastyczną - Format A4 lub A5,
Praca powinna być wykonana samodzielnie przez uczestnika w dowolnej technice plastycznej.
PRZEBIEG KONKURSU
- Konkurs jest organizowany przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łęczycy w partnerstwie z
Oddziałem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy w
ramach projektu „Podróże po regałach”. Projekt jest realizowany w ramach programu „Partnerstwo dla
książki 2017” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- prace prosimy dostarczyć na adres pocztowy: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy, ul.
M.Konopnickiej 11 a, 99-100 Łęczyca – z dopiskiem „Konkurs Plastyczny”, wraz z Kartą Zgłoszenia i
Oświadczeniem o Ochronie Danych Osobowych podpisanym przez rodzica lub opiekuna dziecka. Karta
Zgłoszenia i Oświadczenie do pobrania ze strony Biblioteki www.bibliotekaleczyca.pl
- Zgłoszenia są przyjmowane do 20 października 2017 roku (włącznie) w siedzibie Miejskiej i
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 11 a. (pokój nr 6, osoba do kontaktu
– Grażyna Olczak, tel. 24 721 03 57)
- Nadesłanie karty zgłoszeniowej z pracą konkursową jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika
wszystkich warunków Regulaminu.
ZAKOŃCZENIE KONKURSU
Prace oceni specjalne jury powołane przez organizatora w czterech grupach szkolnych- SP – gr.I klasy IIII; gr.II klasy IV-VI; gr.III gimnazja i klasy VII SP; gr.IV szkoły średnie. Rozstrzygnięcie konkursu
(posumowanie i wręczenie nagród) nastąpi 30 listopada 2017 r. godz. 10.00 w MiPBP w Łęczycy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania i wykorzystania prac do własnych celów.
NAGRODY - Dla zwycięzców i uczestników organizator przewiduje Nagrody – Niespodzianki.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

KARTA ZGŁOSZENIA NA KONKURS PLASTYCZNY

Imię i nazwisko
uczestnika…………………………………………………………………………………………..
Nazwa i adres
Szkoły…………………………………………….……………...............................Klasa..............
Nr telefonu / e-mail do kontaktu z uczestnikiem...........................................................................
Tytuł pracy:………………………………………………………………………………………….
Oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łęczycy
moich danych osobowych w celach związanych z organizacją Konkursu Plastycznego oraz akceptuję wszystkie
punkty regulaminu konkursu.

Czytelny podpis nauczyciela opiekuna

Podpis uczestnika

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OŚWIADCZENIE
*Wyrażam zgodę na wprowadzenie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w bazie danych
prowadzonej przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 11 a, zgodnie z
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
*Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka przez organizatora Konkursu –
zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na cele związane z
promocją Konkursu. Możliwe formy rozpowszechniania wizerunku to publikacje, Internet – str.internetowa
biblioteki, Facebook, prasa, telewizja.
*Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie wglądu do danych,
poprawiania ich, a także możliwości żądania usunięcia ich z bazy danych.

….........................
Data

…........................................................
/podpis rodzica, opiekuna/

