REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Moja mała ojczyzna”
Organizowanego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Gniewoszów oraz Bibliotekę Szkolną ZSP w Gniewoszowie.
CELE KONKURSU:
Przedstawienie walorów turystycznych i kulturowych, poznawanie ukształtowania nadwiślańskich terenów
naszego regionu, budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców naszej gminy i kształtowanie postaw
ekologicznych.
REGULAMIN KONKURSU:
§1 Organizator
Organizatorami Konkursu plastycznego są Biblioteka Publiczna Gminy Gniewoszów.
§2 Partnerzy
1. Wójt Gminy Gniewoszów.
2. Biblioteka Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie.
§3 Czas trwania Konkursu
Konkurs rozpoczyna się 1 października 2017r, a kończy się 30 listopada 2017r. Rozdanie nagród nastąpi podczas
Wigilii Gminnej.
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§4 Warunki uczestnictwa
Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy mieszkańcy gminy Gniewoszów.
Dziecko zamierzające uczestniczyć w Konkursie załącza do wykonanej pracy plastycznej wypełnione
przez rodzica/opiekuna zgłoszenie (wzór zgłoszenia w załączniku).
Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych technik graficznych w
formacie A4.
Tematy prac powinny być ciekawe – pod względem plastycznym, kulturowym, architektonicznym lub
przyrodniczym.
Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które
wcześniej nie były nagradzane.
Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz
Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. oprawach autorskich i prawach
pokrewnych ( Dz. U. 2016 r. poz. 666 z zm.) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu,
wydawanych przez Organizatora i Partnerów oraz w Internecie.

8. 7. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.
8. Na odwrocie każdej zgłaszanej do Konkursu pracy należy wpisać imię, nazwisko, wiek autora, tytuł pracy.
§5 Termin i warunki dostarczenia prac
1. Prace plastyczne wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć osobiście do Organizatora Konkursu do 30
listopada 2017r. w kopercie z dopiskiem: Konkurs plastyczny – „Wisła – cztery pory roku”, na adres:
Biblioteka Publiczna Gminy Gniewoszów, ul. Konopnickiej 19, 26-920 Gniewoszów
2. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
3. Prace przyniesione po terminie nie będą oceniane.
4. Prace przechodzą na własność Organizatora i Partnerów i nie będą odsyłane.
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§6 Zasady przyznawania nagród
Komisja Konkursowa wybrana przez Organizatora konkursu do 4 grudnia 2017r. wyłoni zwycięskie
prace w czterech przedziałach wiekowych:
◦ Uczniowie klas szkoły podstawowej 0–III,
◦ Uczniowie klas szkoły podstawowej IV –VII
◦ Uczniowie Publicznego Gimnazjum,
◦ Dorośli.
W skład Komisji Konkursowej wejdą: przedstawiciel Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów,
przedstawiciel Biblioteki Szkoły Podstawowej, przedstawiciel Urzędu Gminy w Gniewoszowie
Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze 3 w każdej kategorii wiekowej przyznając
nagrody zwycięzcom.
Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania dowolnej liczby wyróżnień prac konkursowych.
Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Urzędu Gminy Gniewoszów. Autorzy
nagrodzonych prac zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach Konkursu i terminie uroczystego
wręczenia nagród.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie BP Gminy Gniewoszów (ul. Konopnickiej 19, 26-920
Gniewoszów) i w Bibliotece Szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie. (ul.
Konopnickiej 19, 26-920 Gniewoszów) – oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gniewoszów.
2. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać osobiście w Bibliotece Publicznej i Bibliotece
Szkolnej w Gniewoszowie lub pod numerem telefonu 48 6215090.

Załącznik do REGULAMINU KONKURSU PLASTYCZNEGO „ Moja mała ojczyzna”
Zgłoszenie do konkursu plastycznego
„Moja mała ojczyzna”

organizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Gniewoszowie, Partnerzy Biblioteka Szkolna Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie i Wójt Gminy Gniewoszów.
Zgłaszam udział mojego dziecka w Konkursie plastycznym „ Moja mała ojczyzna”
1) Imię i nazwisko Uczestnika: ................................................……...............................
2) Wiek Uczestnika: .......................................................…..............................................
3) Adres zamieszkania Uczestnika: ............................................................................
4) Imię i nazwisko rodzica/opiekuna*Uczestnika.........................................................................
telefon kontaktowy: ….............................................................
Data zgłoszenia do Konkursu …...................................................
.............................................................................................
Podpis Rodzica/Opiekuna* Uczestnika Konkursu
Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz
Organizatorów, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach
pokrewnych (Dz. U. 2016 r. poz. 666 z zm.) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu,
wydawanych przez Organizatorów oraz w Internecie.

* - niepotrzebne skreślić

…................................................................................................................
Podpis Rodzica/ Opiekuna* Uczestnika Konkursu

