Regulamin konkursu
„Zima w biliotece – LUBIE TO!”
Organizator:
Miejska Biblioteka Publiczna
w Piławie Górnej
ul. Sienkiewicza 32, 58-240 Piława Górna
Celem konkursu jest:
•
•

rozbudzanie aktywności twórczej;
rozwój wyobraźni i zdolności manualnych:
Założenia organizacyjne

1. Konkurs zostanie przeprowadzony formie plastycznej. Prezentacja prac konkursowych zostanie w
formie online opublikowana na stronie internetowej: www.mokib.pl oraz na stronach Facebook
facebook.com/bibliotekapilawa ; facebok.com/mokibpg
•

konkurs plastyczny w kategoriach wiekowych:
3 -6 lat (grupa przedszkolna)
7 -13 lat (grupa szkolna)
- praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną. Forma płaska;
- praca musi być wykonana samodzielnie;
- format A4.

Prace należy składać w terminie 8 - 15 stycznia 2021 dostarczając je z uzupełnionym oświadczeniem
uczestnika. Druk stanowi załącznik do regulaminu i jest warunkiem przyjęcia pracy do konkursu.
Prace należy składać w skrzynce umieszczonej przy wejściu do biblioteki, ul. Sienkiewicza 32, 58-240
Piława Górna.
Prace, które wpłyną po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
Konkurs zostanie przeprowadzony w formie online. Po zebraniu prac zostaną one umieszczone w
poście na stronie FB Biblioteki w Piławie Górnej facebook.com/bibliotekapilawa . Trzy prace
konkursowe z największą ilością polubień zostaną nagrodzone. Głosowanie zostanie przeprowadzone
w dniach 18 – 22 stycznia 2021 roku.
Na zwycięzców czekają nagrody!
Prace zostaną opublikowane na stronie www.mokib.pl i na profilu facebookowym biblioteki.
Z chwilą przesłania prac do Organizatora Uczestnik Konkursu:
• oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą pracy w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże prac, które nie są obciążone
żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich;
• oświadcza, iż prace nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich, a także
iż uzyskały zgody osób przedstawionych na pracach na rozpowszechnianie ich wizerunku w
ramach Konkursu;
• upoważnia Organizatorów do decydowania o pierwszym udostępnieniu prac publiczności.
Organizator zastrzega sobie prawa do:

•
•
•

odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac,
ostatecznej interpretacji regulaminu oraz kwestii w nim ujętych.

Dodatkowe informacje
Miejska Biblioteka Publiczna
Irena Haluk, Jadwiga Gryzło
tel. 74 8371 383

