REGULAMIN:
I. Organizator konkursu:
Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu.
Konkurs realizowany jest w ramach programu
dofinansowanego ze środków MPPiRPA Gminy Miasto Kołobrzeg.
II. Warunki uczestnictwa
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VIII kołobrzeskich szkół podstawowych.
Jego celem jest promowanie wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie prawidłowych zachowań.
2. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej pokazującej właściwe postawy i
sytuacje bezpiecznego zachowania się dzieci lub zagrożenia bezpieczeństwa, które mogą
wystąpić np. w domu, w szkole, na ulicy, podczas zabawy czy w Internecie.
3. Pracę plastyczną należy wykonać na kartkach formatu A3 - technika dowolna.
4. Praca powinna być wykonana przez dziecko samodzielnie. Uczestnik może zgłosić na konkurs tylko
jedną pracę.
5. Zgłoszone prace muszą zawierać metryczkę: imię i nazwisko autora, wiek, nazwę szkoły.
6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
uczestnika oraz na opublikowanie listy laureatów w mediach oraz na wystawie pokonkursowej.
7. Prace zgłoszone na konkurs stają się własnością Organizatora. Nadesłanie
prac oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.
III. Miejsce i termin składania prac
1. Prace konkursowe należy dostarczyć do Biblioteki ul. Frankowskiego 3

Uwaga! Przedłużono
termin składania
prac do 6.11.2020r.

w Kołobrzegu, w terminie do 30.10.2020r. Prace dostarczone po upływie
tego terminu oraz niespełniające wymagań Regulaminu nie będą oceniane.
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 13.11.2020r na stronie www.biblioteka.kolobrzeg
IV. Nagrody i kryteria oceny
1. Jury powołane przez Organizatora dokona oceny nadesłanych prac i wyłoni laureatów
konkursu, którzy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Organizator zastrzega sobie prawo
dowolnego podziału nagród.
2. O przyznaniu nagrody laureaci konkursu zostaną powiadomieni za pośrednictwem szkół.
Nagrody będzie można odebrać osobiście w Bibliotece Dziecięcej przy ul. Brzozowej 9a.
3. Prace, z podziałem na kategorie wiekowe (klasy I-III; IV-VI; VII-VIII), będą oceniane wg
kryterium: samodzielność, walory artystyczne, estetyka, zgodność z tematem.
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___________________________________________________________________________
Szczegółowych informacji o konkursie udziela: Biblioteka Dziecięca
ul. Brzozowa 9a, 78-100 Kołobrzeg, tel.: 094 35 427 17 ; www.biblioteka.kolobrzeg.pl

