Regulamin konkursu plastycznego
„Pisanka Wielkanocna”
Organizator:


Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska
Polskiego 34

Cele konkursu:


Kultywowanie tradycji Wielkanocnych.



Podnoszenie świadomości dzieci na temat zwyczajów, obyczajów związanych
z Wielkanocą.



Promocja szczególnie uzdolnionych autorów.



Pobudzanie wyobraźni i kreatywności dzieci.

Warunki konkursu:
 Każdy uczestnik może zgłosić jedną pisankę wykonaną na wydmuszce, jajku
plastikowym, styropianowym, drewnianym lub z innego trwałego materiału.
 Technika zdobienia jaja jest dowolna (zdobienie metodą malowania, haftowania
barwienia, wyklejania itp.).


Praca powinna być wykonana samodzielnie.

 Do każdej pracy należy dołączyć kartę informacyjną z następującymi danymi:
imię i nazwisko, wiek/klasa, telefon.
Zasady ogólne:


Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III.



Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie pracy oraz poprawnie wypełnionej
karty zgłoszenia i wyrażenie zgody na przekazanie pracy na rzecz organizatora.



Oceniana będzie estetyka pracy, kreatywność, pomysłowość w wykorzystaniu
materiałów do stworzenia pracy.



Oceny nadesłanych prac dokona komisja powołana przez Organizatorów konkursu
do dnia 26.03.2021r.



Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora oraz
w mediach społecznościowych. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni
telefonicznie.

Nagrody:
 Powołana przez Organizatorów Komisja dokona oceny przesłanych prac w dwóch
kategoriach wiekowych:
- przedszkola i dzieci młodsze,
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- uczniowie szkoły podstawowej klasy I-III.


Przewidziano nagrody za I, II i III miejsce oraz dyplomy za uczestnictwo
w konkursie.



Zdjęcia zwycięskich prac zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora
oraz w mediach społecznościowych.



Wszystkie prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w Powiatowej
i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pruszczu Gdańskim.



Werdykt Komisji jest ostateczny i niepodważalny.

Zgłoszenie do udziału:







Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie karty zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu wraz z wykonaną pracą do 15.03.2021r. do siedziby Biblioteki
przy ul. Wojska Polskiego 34.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pisankę.
Nie przyjmujemy prac grupowych.
Prace przechodzą na własność organizatora.
Uczestnicy konkursu zgłaszając swoją pracę akceptują niniejszy regulamin.

Postanowienia końcowe:





Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie przez rodzica/opiekuna
prawnego zgód załączonych do niniejszego regulaminu.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w regulaminie.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania
o konkursu bez podania przyczyny.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela: Joanna Łabasiewicz, pracownik
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim pod numerem telefonu:
(58) 682 34 79.
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