REGULAMIN KONKURSU
„Baśniowy świat Andersena”
Cele konkursu:
- rozwijanie wyobraźni, zainteresowań plastycznych wśród dzieci i młodzieży,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej,
- zachęcanie dzieci i młodzieży do czytania książek i kreatywnego wykorzystania
tekstów literackich,
- popularyzacja twórczości H. Ch .Andersena

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Baśniowy Świat Andersena” i jest zwany
dalej: "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Malborku, ul. Plac
Słowiański 5, 82-200 Malbork, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w Mediatece (zwanej dalej Koordynatorem)
mieszczącej się przy ulicy Stare Miasto 42, 82-200 Malbork (Szkoła Łacińska),.
4. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 6-13 lat z Malborka oraz
powiatu malborskiego.

§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W konkursie mogą brać udział:
a. I kategoria – dzieci w wieku od 6 – 9 lat;
b. II kategoria - dzieci i młodzież w wieku od 10 – 13 lat;
2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
a. być czytelnikiem Mediateki (Szkoła Łacińska) – można zapisać się przed
wypełnieniem formularza zgłoszeniowego;
b. być zameldowany w Malborku lub na terenie powiatu malborskiego;

c. dostarczyć pracę do Mediateki do dnia 11.04.2015r.
d. wypełnić czytelnie formularz zgłoszeniowy dostępny na miejscu w Mediatece
lub stronie internetowej Biblioteki;
e. zaopatrzyć pracę konkursową (na odwrocie) w następujące dane:
 Tytuł pracy
 Imię i Nazwisko
 Wiek
 Nr telefonu
 Aktualny adres
3. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu jedną pracę konkursową pod
warunkiem, że wykona ją samodzielnie i będzie ona spełniać wymagania wskazane w
§2 i §3 ust. regulaminu.
4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby spokrewnione z pracownikami
Organizatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej
brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona
z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.
5. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.

§3
TEMATYKA I FORMA KONKURSU

1. Tematem Konkursu jest „Baśniowy Świat Andersena”:
a. I kategoria - uczestnicy od 6 do 9 lat;
b. II kategoria - uczestnicy od 10 do 13 lat;
2. W konkursie mogą brać udział prace plastyczne spełniające następujące kryteria:
a. rozmiar od A4 do A3;
b. mogą to być prace powstałe w wyniku wykorzystania jednej lub kilku
różnych technik plastycznych;

§4
NAGRODY

1. W Konkursie przyznanych zostanie łącznie 10 nagród. Będą to w obu kategoriach:
1 miejsce, 2 miejsce, 3 miejsce oraz 2 wyróżnienia.
2. Wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas rozwiązania konkursu,
dnia.24.04.2015r. w Mediatece po przedstawieniu pt.....................................

3. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju,
ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
4. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.

§5
KOMISJA KONKURSOWA

1. Prace konkursowe będzie oceniała powołana przez Organizatora Komisja.
2. Komisja będzie oceniała prace uwzględniając poniższe kryteria:
a. stopień trudności wykonania pracy;
b. wiek Uczestnika;
c. znajomość baśni widoczna w dostarczonej pracy;
d. kreatywność i wyobraźnia;
e. wykorzystana technika;
§6
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator
Konkursu.
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo
z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu,
w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na Stronie internetowej Biblioteki i
facebooku oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z
odrębnymi przepisami.
3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania
usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie oraz w uzyskaniu nagród.
4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy
o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

.

