REGULAMIN
konkursu plastyczno - historycznego
na plakat

„Kiedy myślę… Polska Niepodległa”
§1
Organizatorzy konkursu
Konkurs organizowany jest przez Bibliotekę Publiczną Gminy i Miasta im. Juliana Przybosia
w Strzyżowie.
§2
Cele konkursu
1. Zainteresowanie młodych tematyką historyczną, a w szczególności niepodległościową.
2. Rozszerzenie wiedzy o niepodległości z możliwością wykorzystania literatury
przedmiotu zgromadzonej w bibliotekach.
3. Uwrażliwienie na trudną historię Polski i narodu polskiego, na bohaterstwo Polaków
w walce o wolną Ojczyznę.
4. Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, dumy z bycia Polakiem.
5. Pobudzenie inwencji twórczej, wyobraźni, fantazji.
§3
Uczestnicy
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
średnich znajdujących się na terenie Gminy Strzyżów.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
 Kat. I – klasy IV-VII
 Kat. II – gimnazjum
 Kat. III – szkoła średnia

§4
Czas trwania konkursu
21.03.2018 r. –19.05.2018 r.

§5
Praca konkursowa
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie jednej pracy plastycznej
w formie plakatu zgodnego z tematem konkursu.
2. Praca musi być wykonana samodzielnie /prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie/.

3. Format pracy: A3
4. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną, forma płaska.
5. Praca nie może być wcześniej prezentowana w innych konkursach.
6. Praca konkursowa powinna zawierać metryczkę umieszczoną na odwrocie wg wzoru:
Tytuł pracy, imię i nazwisko, wiek, nazwa szkoły, klasa, tel. kontaktowy.
7. Prace należy złożyć w Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta im. Juliana Przybosia
w Strzyżowie najpóźniej do 19.05.2018 r. Prace zgłoszone po terminie nie będą
brane pod uwagę.
§6
Przebieg konkursu
1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Kryteria oceny:
 zawartość merytoryczna
 zgodność z tematem i jego interpretacja,
 jakość (estetyka) wykonania pracy,
 pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu,
 samodzielność wykonania.
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

§7
Nagrody
1. Zostaną przyznane trzy nagrody główne i wyróżnienia w każdej kategorii oraz
pamiątkowe dyplomy.
2. Odbiór nagród i wyróżnień następuje osobiście w czerwcu podczas Nocy Bibliotek.
Organizator zastrzega iż nie wysyła nagród, nagrody nieodebrane pozostają własnością
organizatora.
§8
Uwagi końcowe
1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane.
Organizator zastrzega prawo do ich ekspozycji na wystawach łącznie z podaniem
danych autorów, a także w celach promocji w lokalnej prasie oraz stronach
internetowych.
3. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie
przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych
Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

