Regulamin konkursu
„Kartka bożonarodzeniowa naszych marzeń”
I . Organizator.
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Pionkach.

II. Temat konkursu.
Tematem konkursu jest własnoręczne wykonanie karty bożonarodzeniowej, która
dodatkowo może zawierać świąteczne życzenia.

III. Zasady uczestnictwa w konkursie.
✔ W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych miasta Pionki oraz
gminy Pionki.
✔ Prace złożone na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi przez
uczestników.
✔ Praca musi być podpisana :
• imię
• nazwisko
• numer kontaktowy telefonu
• wiek
• szkoła
✔ Jeden uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
✔ Praca może zostać wykonana dowolną techniką.
✔ Uczestnik jest zobowiązany złożyć swoją pracę do 16 grudnia 2016 roku w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Pionkach ul. E. Orzeszkowej 16 lub w Filii Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Pionkach ul. Leśna 9.
✔ W przypadku wykrycia przez organizatorów nieprawidłowości w złożonej pracy –
uzasadnionych wątpliwości lub pewności, że praca nie została wykonana
samodzielnie, organizator po wcześniejszym kontakcie z uczestnikiem ma prawo
usunąć pracę z konkursu.
✔ Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego pracy w
lokalnych mediach oraz na fanpagu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach

IV. Kryteria oceny.
✔ twórczy charakter
✔ samodzielność i oryginalność
✔ ogólna estetyka pracy

V. Wyłanianie laureatów.
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Jury powołane przez organizatora spośród złożonych prac wyłoni laureatów do 20.12.2016
roku.
Zostaną przyznane 3 nagrody główne.
Jury może przyznać dodatkowo wyróżnienia.
Jury zastrzega sobie prawo do innego sposobu podziału nagród.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 22 grudnia 2016 roku w Filii
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach przy ul. Leśnej 9 o czym nagrodzeni uczestnicy
zostaną wcześniej poinformowani.
Od postanowienia jury nie ma odwołania.

VI. Postanowienia końcowe.
✔
✔
✔
✔
✔

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zgłoszonych prac w publikacjach
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach.
Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje jego regulamin.
Prace nie będą zwracane.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie jeżeli będą tego
wymagały okoliczności obiektywne.
Wszelkie dane osobowe organizator gromadzi na potrzeby konkursu i wykorzystuje je
jedynie w celach związanych z organizacją, przebiegiem oraz promocją konkursu.
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