Regulamin konkursu literacko-plastycznego
„Portret babci i dziadka w literaturze”
VI edycja
1.ORGANIZATOR
Powiatowa Biblioteka Publiczna Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich przy
ul. Dworcowej 23 w Strzelcach Opolskich.
2. CEL
Celem konkursu jest propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych użytkowników
biblioteki oraz rozwijanie i kształtowanie wyobraźni.
3.WARUNKI KONKURSU/ UCZESTNICTWO
 Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych :
1) dzieci przedszkolnych w wieku od 3 do 6 lat z terenu powiatu strzeleckiego
2) uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu powiatu strzeleckiego
 Zadaniem uczestników jest stworzenie ilustracji do wybranego tekstu literackiego.
Teksty (wiersze i fragmenty prozy) stanowią załącznik do niniejszego regulaminu.
 Praca plastyczna może być wykonana dowolną z technik: rysunek, malarstwo, grafika,
wydzieranka lub kolaż w formacie A4 lub A5, w formie płaskiej lub przestrzennej.
 Praca powinna być opisana na odwrocie drukowanym pismem lub w przypadku pracy
przestrzennej mieć trwale przytwierdzoną do pracy metryczkę zawierającą następujące
dane:
- imię, nazwisko autora pracy,
- wiek uczestnika,
- nazwa i adres placówki przedszkolnej,
- tytuł, autor utworu wybranego do zilustrowania,
- telefon kontaktowy do rodziców lub prawnych opiekunów.
 Do pracy należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową (Załącznik nr 1)
oraz oświadczenie (Załącznik nr 2)
 Prace należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Organizatora:
Powiatowa Biblioteka Publiczna
ul. Dworcowa 23,
47-100 Strzelce Opolskie






Organizator zastrzega, że z chwilą przekazania pracy biorącej udział w konkursie, jej
wykonawca zrzeka się prawa do niej i przechodzi ona na własność Powiatowego
Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich.
Prace będą oceniane przez powołaną przez Organizatora do celów konkursu komisję
konkursową pod kątem pomysłowości, samodzielności wykonania oraz związku
ilustracji
z tekstem literackim.
Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Decyzje Komisji są nieodwołalne.

4. TERMIN
 Konkurs trwa od dnia ogłoszenia tj. 17 grudnia 2018 r. do 18 stycznia 2019 r.








Regulamin konkursu będzie opublikowany na stronie internetowej Powiatowego
Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich http://centrum-kultury.eu, facebooku oraz
dostępny
w siedzibie Organizatora.
Prace należy złożyć osobiście lub przesłać najpóźniej do dnia 18 stycznia 2018 r. na
adres: Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich ul. Dworcowa 23, 47-100
Strzelce Opolskie. W przypadku przesyłki pocztowej o terminie ważności decyduje
data wpływu.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 22.01.2019 r.
Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie wręczenia
nagród.

5. NAGRODA
 Organizator konkursu przewiduje nagrody za zajęcie I, II i III miejsca w każdej
kategorii oraz ewentualne wyróżnienia.
6. UWAGI KOŃCOWE
 Interpretacja regulaminu przysługuje Organizatorowi.
 W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w siedzibie Organizatora
konkursu w następujących godzinach:
Poniedziałek 800 – 1600
Wtorek, środa, piątek 900 – 1800
Czwartek 900 – 1600

lub pod nr. tel. 77 418-00-52

