Regulamin konkursu bibliotecznego ,,Bajkowe święta”
1. Podstawowe pojęcia występujące w regulaminie:
1.1. Organizator – Miejska Biblioteka Publiczna w Węgrowie,
1.2. Uczestnik – każda osoba, która zgłosi chęć udziału w konkursie poprzez złożenie pracy,
1.3. Regulamin – dokument określający zasady zgłaszania się i realizacji konkursu ,,Bajkowe święta”,
1.4. Konkurs – konkurs „Bajkowe święta”.
2. Organizatorem konkursu „Bajkowe święta” jest Miejska Biblioteka Publiczna w Węgrowie.
3. Konkurs rozpocznie się 9 listopada 2020 r., a zakończy 1 grudnia 2020 r.
4. Celem konkursu jest: popularyzacja czytelnictwa, promocja działalności biblioteki,
kultywowanie i podtrzymanie tradycji świąt Bożego Narodzenia, rozwijanie wyobraźni
i pomysłowości dzieci oraz wspieranie twórczości dziecięcej, kształtowanie umiejętności
stosowania i łączenia różnorodnych technik plastycznych.
5. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły podstawowej oraz dzieci w wieku
przedszkolnym.
6. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A4 o tematyce
świątecznej przedstawiającej ulubione postacie z bajek. Technika prac dowolna.
7. Uczestnik konkursu może złożyć dowolną liczbę prac.
8. Prace należy składać do 1 grudnia 2020 r. w siedzibie Biblioteki (Węgrów, ul. Rynek
Mariacki 11).
9. Prace muszą być podpisane: imię i nazwisko autora, nazwa szkoły lub przedszkola, numer
telefonu do kontaktu.
10. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach: przedszkole, szkoła
podstawowa klasy I–III, szkoła podstawowa klasy IV–VIII.
11. Oceny prac dokona 3-osobowa Komisja Konkursowa, powołana przez Dyrektora Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Węgrowie.
12. Ocenie podlegać będą: dobór i wykorzystanie materiałów, walory artystyczne dzieła –estetyka
wykonania, kolorystyka oraz wkład pracy. W każdej kategorii Komisja Konkursowa może
przyznać od 0 do 5 punktów. Ocena ostateczna jest wyliczoną średnią arytmetyczną ocen
punktowych poszczególnych Członków Komisji. W przypadku równej ilości punktów
decyduje głos Przewodniczącego Komisji, a w przypadku jego nieobecności głos Zastępcy
Przewodniczącego
13. W konkursie „Bajkowe święta” zostaną przyznane nagrody rzeczowe dla laureatów.
14. Udział w konkursie „Bajkowe święta” odbywającym się od 9.11.2020 do 1.12.2020 r.
w Bibliotece Miejskiej w Węgrowie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestnika
(jego opiekuna prawnego) na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celach
związanych z realizacją konkursu, ogłoszeniem wyników oraz promocją działania.
15. W ramach konkursu gromadzone są następujące dane osobowe: imię i nazwisko; numer
telefonu; wizerunek.
16. Uczestnik konkursu (jego opiekun prawny) wyraża zgodę na publikację wizerunku uczestnika
w celach promocyjnych i dokumentacyjnych na stronach internetowych organizatora, jego
portalach społecznościowych oraz lokalnej prasie oraz na portalach i w czasopismach
specjalistycznych w formie zdjęć, filmów.
17. Dane są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz.
U. UE.L. 2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.). Wizerunek uczestników konkursu jest chroniony
zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisami ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.).
18. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora konkursu.
19. Decyzja podjęta przez organizatora konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.

