
Regulamin Konkursu
„ILUSTRACJA DO BAJECZKI”

1. Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o Organizatorze rozumie się przez to Miejską
Bibliotekę Publiczną w Pionkach.

2. Adres Organizatora:
Miejska Biblioteka Publiczna w Pionkach
ul. Elizy Orzeszkowej 16, 26-670 Pionki, tel. 48 612 56 62

3.  Niniejszy  Regulamin  określa  warunki  uczestnictwa  w konkursie  „Ilustracja  do
bajeczki”.

2. Uczestnicy konkursu

1.  Uczestnikami  konkursu  mogą  być  dzieci  z  miasta  Pionki  oraz  gminy  Pionki,
w wieku od 3 do 10 lat.

2. Rodzina oraz pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach  nie mogą
brać udziału w konkursie.

3. Warunki udziału w konkursie

1.  Warunkiem  udziału  w  konkursie  jest  zaakceptowanie  treści  niniejszego
regulaminu.

2.  Chętni  do  udziału  w konkursie  zobowiązani  są  do  własnoręcznego  stworzenia
ilustracji do jednej z bajek czytanych w ramach „Krainy bajek”, które są publikowane
na  fanpagu  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w  Pionkach  na  Facebooku  oraz  w
Kurierze Pionkowskim i na profilu Kuriera Pionkowskiego na Facebooku. Następnie
należy  przesłać  fotografię  pracy  na  adres  mailowy:  biblioteka_pionki@wp.pl,  lub
złożyć ją w skrzynce znajdującej się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pionkach
ulica Elizy Orzeszkowej 16 lub w Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach
ulica Leśna 9.

3.  Prace  konkursowe  muszą  być  pracami  własnymi,  nigdzie  wcześniej
niepublikowanymi i nieprzedstawianymi w innych konkursach.

4. Prace należy składać lub nadsyłać  do 26.04.2021 roku.
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5.  Uczestnik  konkursu zobowiązany jest  dołączyć  do pracy:  kartę  zgłoszeniową,
pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów na udział w konkursie oraz klauzulę
RODO.

6. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.

4. Ocena prac konkursowych

1.  Nad  prawidłowym  przebiegiem  konkursu  czuwać  będzie  Jury  złożone  z
przedstawicieli Organizatora. Jury decydować będzie również o ostatecznym wyniku
rywalizacji konkursowej i przyznaniu nagród.

2.  Po  rozstrzygnięciu  konkursu  zostanie  sporządzony  protokół,  który  będzie
podpisany przez wszystkich członków Jury.

3. Prace konkursowe będą oceniane według 2 kategorii wiekowych:
I – przedszkolaki (dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat)
II – uczniowie klas I – IV (dzieci w wieku od 7 lat do 10 lat)

4. Podczas oceny brane pod uwagę będą następujące kryteria:

- twórczy charakter

- samodzielność i oryginalność

- ogólna estetyka

- wiek uczestnika

5. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

6. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o tym fakcie telefonicznie.

7.  Wyniki  konkursu  zostaną  opublikowane  na  fanpage`u  Miejskiej  Biblioteki
Publicznej  w Pionkach na Facebooku oraz na stronie  internetowej  Biblioteki  pod
adresem www.biblioteka.pionki.pl

5. Nagrody

1. Organizator przewiduje nagrodę i wyróżnienie w każdej kategorii wiekowej.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia nagród i wyróżnień z jednej
kategorii wiekowej do innej jeżeli w danej grupie wiekowej nie wpłynie żadna praca. 
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3. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych naród i wyróżnień.

4. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 28.04.2021 r.

5.  Wręczenie  nagród  odbędzie  się  indywidualnie,  w  reżimie  sanitarnym,  po
wcześniejszym ustaleniu telefonicznym terminu odbioru nagrody.

6.  Nagrody  należy  odebrać  w  ciągu  10  dni  od  czasu  powiadomienia  przez
Organizatora.

6. Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych  osobowych  udostępnionych  przez  uczestników konkursu
jest Organizator. Udostępnione dane będą przetwarzane w celu organizacji konkursu.
Podanie  danych  osobowych  ma  charakter  dobrowolny,  ale  w  odniesieniu  do
uczestnictwa w konkursie niezbędny do przystąpienia przez uczestnika do konkursu.

7. Postanowienia końcowe

1. Konkurs trwa od dnia 12.04.2021 do dnia 26.04.2021

2.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo do przedłużenia  lub odwołania  konkursu  w
przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych.

3. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora.

4.  Najciekawsze  prace  mogą  zostać  sfotografowane  i  opublikowane  w  mediach
informujących  o  konkursie  oraz  mogą  zostać  zaprezentowane  na  wystawie,  jak
również  podczas  imprez  okolicznościowych  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w
Pionkach (w formie albumu lub autentycznych prac).

5. Niniejszy regulamin jest dostępny dla uczestników w siedzibie Miejskiej Biblioteki
Publicznej  w  Pionkach,  na  stronie  www.biblioteka.pionki.pl oraz  na  fanpage
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach na Facebooku.
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