
Regulamin  konkursu  literacko-plastycznego  z  okazji  104.  rocznicy
odzyskania przez Polskę Niepodległości

Życzenia dla Niepodległej

1.      Organizatorem  konkursu  jest  Centrum  Biblioteczno-Kulturalne
Gminy Kamienna Góra, zwanego dalej CBK, z siedzibą w Krzeszowie,
ul. Kalwarii 1.

2.   Celem  konkursu  jest  uczczenie  odzyskania  przez  Polskę
Niepodległości,  kształtowanie  postawy  patriotycznej  oraz  utrwalenie
pozytywnego  wizerunku  Centrum  Biblioteczno-Kulturalnego,  jako
miejsca  przyjaznego,  otwartego  oraz  oferującego  różne  formy
aktywności.

3.    Konkurs  składa  się  z  dwóch  kategorii:  młodszej  dedykowanej
dzieciom z klas I-III oraz starszej skierowanej do młodzieży z klas IV-
VIII szkół podstawowych.

4.         Zadaniem uczestników konkursu z klas I-III jest stworzenie laurki z
zapisanym  wewnątrz  tekstem,  z  kolei  uczniowie  klas  starszych
projektują  kartkę  pocztową  (pocztówkę),  której  awers  zostanie
ozdobiony ilustracją związana tematycznie ze świętem Niepodległości,
z kolei na rewersie znajdować się będą życzenia dla Polski.

5.         Forma pracy:
a)  kartka  pocztowa  zgłoszona  w  konkursie  powinna  mieć  wymiary
klasycznej  pocztówki,  czyli  10,5  na 14,8  cm. Organizator  dopuszcza
margines błędu w wysokości 2-3 cm. Z kolei laurka powinna powstać ze
złożonej karki A4
b) technika wykonania laurki lub kartki pocztowej (części ilustracyjnej)
jest dowolna,
c) tekst życzeń może być napisany wierszem lub prozą i mieścić się na
rewersie zaprojektowanej pocztówki lub wewnątrz stworzonej laurki,
d) na rewersie pocztówki lub wewnątrz laurki należy umieścić również
dane autora: jego imię i nazwisko, klasę i szkołę, do której uczęszcza
oraz numer telefonu do rodzica/opiekuna.

6.        Prace konkursowe należy umieścić w urnach, które w okresie od 2
do 5 listopada mieścić się będą przed siedzibami CBK w Pisarzowicach
(Pisarzowice 72) oraz w Krzeszowie (ul. Kalwarii 1) w godzinach pracy
obu placówek. Po tym czasie prace nie będą już przyjmowane.

7.        Prace będą oceniane przez pracowników CBK oraz zaproszonych



członków komisji konkursowej w dwóch kategoriach wiekowych:
a) klas I-III szkoły podstawowej,
b) klas IV-VIII szkoły podstawowej.

8.          Oceniane będą:
a) staranności wykonania,
b) zgodność z tematem,
c) poprawność językowa i ortograficzna,
d) oryginalne podejście do tematu.

9.    Dla  laureatów  trzech  pierwszych  miejsc  w  obu  kategoriach
przewidziane  są  nagrody.  Rozstrzygnięcie  konkursu  i  ogłoszenie
wyników  nastąpi  11  listopada.  Laureaci  zostaną  poinformowani  o
wynikach telefonicznie. Informacja o laureatach pojawi się również na
profilu CBK na Facebooku.

10. Poprzez  zgłoszenie  swojego  udziału  w  konkursie  uczestnik
wyraża  zgodę  na:
a)  wzięcie  udziału  w  konkursie  na  warunkach  określonych  w
Regulaminie;
b) przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika w
zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu (zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz.
883);
c)  nieodpłatne  utrwalanie,  używanie  i  rozpowszechnianie  przez
Organizatora  swojego  wizerunku  w  postaci  zdjęć  z  rozstrzygnięcia
konkursu na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie  autorskim i  prawach pokrewnych.  Zostaną  one wykorzystane
wyłącznie do promocji konkursu oraz samego ośrodka, a zgoda nie jest
ograniczona ani  czasowo ani  terytorialnie  i  obejmuje  wszelkie  formy
publikacji,  za pośrednictwem dowolnego medium (m.in. w gazetach i
internecie, w tym na portalach społecznościowych).

11. Regulamin konkursu znajduje się do wglądu w siedzibach CBK  w
Pisarzowicach (Pisarzowice 72) oraz w Krzeszowie (ul. Kalwaria 1).

12. W kwestiach dotyczących przebiegu konkursu, które nie zostały
przewidziane w niniejszym Regulaminie, a także w zakresie interpretacji
niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

13. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  wprowadzenia  zmian  w
Regulaminie 


