Powiatowy konkurs plastyczny na kartkę bożonarodzeniową 2020
Regulamin
1. Organizator:
Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie.
2. Cele konkursu:
 rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej dzieci,
 pogłębienie wiedzy na temat symboli związanych z Bożym Narodzeniem,
 promocja osób uzdolnionych plastycznie.
3. Założenia organizacyjne:
 w konkursie mogą brać udział dzieci w wieku 3-10 lat,
 warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne wykonanie jednej pracy
plastycznej,
 praca może być wykonana dowolną techniką na sztywnym papierze formatu
A-5
(np. farby, kredki, wycinanki, wyklejanki….),
 do każdej pracy należy dołączyć: metryczkę, której wzór zamieszczamy
poniżej,
 czas trwania konkursu 12.11.2020-13.12.2020.
4. Przebieg konkursu:
 Konkurs zostanie rozpropagowany w środowisku poprzez informacje
zamieszczone na stronie internetowej i na profilu organizatora na portalu
Facebook oraz wzmianki w mediach lokalnych.
 Regulamin konkursu i wzory dokumentów, które należy dołączyć do pracy
(metryczka, zgody opiekuna na przetwarzanie danych osobowych i
wykorzystanie wizerunku autorów prac) będą dostępne na stronie
internetowej organizatora.
 Skan lub zdjęcie wykonanej pracy wraz ze skanami lub zdjęciami niezbędnych
dokumentów należy wysłać w terminie do 13.12.2020 na adres e-mail:
konkurs@pbpciechanow.pl.
Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej wykorzystanie
przez organizatorów (wystawa, strona internetowa PBP w Ciechanowie).
5. Nagrody:


Prace zostaną ocenione adekwatnie do wieku wykonawcy, z podziałem na
dwie grupy wiekowe: 3-6 lat oraz 7-10 lat.






Oceny dokona komisja powołana przez organizatora. Autorom najciekawszych
prac zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią koronawirusa
termin wręczenia nagrody zostanie uzgodniony indywidualnie telefonicznie
lub mailowo z opiekunem uczestnika.
Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej
organizatora, a ich wydruki – na wystawie pokonkursowej w holu biblioteki na
I piętrze, ul. Warszawska 34.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.12.2020 r., o czym organizator powiadomi e-mailem
lub telefonicznie.
Wzór metryczki:
Tytuł pracy……………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko, wiek autora pracy………………………………………………
Adres i telefon opiekuna……………………………………………………………….

Wzór metryczki i zgód na przetwarzanie danych w dokumentach do pobrania.
Wszelkich informacji udziela Wypożyczalnia Główna Powiatowej Biblioteki Publicznej w
Ciechanowie, ul. Warszawska 34, tel. 23 672 41 64
e-mail : wypozyczalnia.gl@pbpciechanow.pl
Regulamin dostępny na stronie : www.pbpciechanow.pl

