Konkurs plastyczny „Mój ulubiony bohater książkowy”
REGULAMIN
I. Organizatorzy:
Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Górze
Kalwarii, mieszcząca się przy ul. Ks. Z. Sajny 1 w Górze Kalwarii, zwana dalej
Organizatorem.
II. Cele Konkursu:
Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa, rozwijanie wyobraźni
wśród dzieci oraz promocja Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii.
III. Zasady uczestnictwa w Konkursie:
1. Konkurs ma zasięg lokalny i skierowany jest do dzieci w wieku od 4 do
5 lat oraz 6 latków z przedszkoli z terenu gminy Góra Kalwaria .
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
3. Prace konkursowe można dostarczać od 07 stycznia do 08 lutego 2019 r.
do Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii (w godzinach otwarcia
placówki) wraz z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem (skan) lub
dostarczyć podpisane oświadczenie do Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze
Kalwarii (w godzinach otwarcia placówki).
4. Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę, wybraną przez
siebie techniką plastyczną w dowolnym formacie. Konkurs nie obejmuje prac
przestrzennych.
5. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie, bez pomocy
osób dorosłych, muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były
nagradzane.
6. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru:
a) imię, nazwisko uczestnika konkursu,
b) wiek dziecka,
c) telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego,
d) adres e-mailowy rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu,
e) imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu,
f) nazwa przedszkola,
g) tytuł książki, do której została wykonana ilustracja/jak nazywa się
ulubiony bohater.

IV. Komisja konkursowa:
1. Nadesłane prace oceni jury, powołane przez dyrektora Gminnej
Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii, w skład którego wejdzie Dyrektor
Biblioteki p. Renata Zagożdżon, p. Małgorzata Olszewska- nauczyciel z
Samorządowego Przedszkola Integracyjnego w Górze Kalwarii oraz p. Joanna
Szewczyk- kierownik edukacji kulturalnej z Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii.
2. Nagrody ufundowane będą przez pozyskanych sponsorów oraz Gminną
Bibliotekę Publiczną w Górze Kalwarii.
3. Nagrodzone zostaną trzy najciekawsze prace.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
5. Laureatom zostaną przyznane nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.
6. Komisja konkursowa pod uwagę weźmie:
a) jakość wykonania,
b) pomysł,
c) oryginalność,
d) samodzielność wykonania
e). zgodność z tematem konkursu.
7. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane
przez Komisję.
8. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.
9. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie do 18 lutego
2019r.
10. Nagrodę można będzie odebrać w siedzibie Gminnej Biblioteki
Publicznej w Górze Kalwarii do 28 lutego 2019r.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru
nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.
V. Polityka prywatności:
1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 oraz Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (DZ.U. Nr 85,
poz. 539 z późn. zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych jest
Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii, ul. ks. Z. Sajny 1, 05-530 Góra
Kalwaria.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych
osobowych.
3. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu
i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
4. Zgłoszenie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą
na wykorzystanie danych osobowych do celów Konkursu.

5. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych
osobowych, a także możliwość ich poprawiania.
VI. Postanowienia końcowe:
1. Zgłaszając się do Konkursu, Autor zgadza się na upublicznienie
nagrodzonej pracy przez Organizatora w jego siedzibie oraz na jego stronie
internetowej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac
w publikacjach promujących, bez uiszczania honorarium autorskiego.
3. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin.
4. Prace nie będą zwracane.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym
regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.

