
Regulamin konkursu plastycznego „Biblioteka w oczach dziecka”
1. Postanowienia ogólne:
1) Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy w Gryfowie Śląskim (ul. Kolejowa 44)
2. Cel:
Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań, 
uzdolnień oraz wrażliwości artystycznej dzieci.
3. Warunki uczestnictwa:
1) Uczestnikami konkursu są dzieci z klas I-III, zgłaszające się indywidualnie.
2) Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu 
konkursu i dostarczenie jej do siedziby Biblioteki Publicznej. Prace konkursowe muszą 
spełniać następujące wymagania techniczne: format pracy – A4 w orientacji pionowej
Technika wykonania pracy: dowolna. Każdy z uczestników może dostarczyć tylko 1 pracę.
3) Na odwrocie prac umieszczamy imię i wiek dziecka oraz numer telefonu do kontaktu. 
4) Udział w konkursie jest równoznaczny z publikacją imienia, nazwiska oraz miejscowości
zamieszkania jeśli praca zostanie nagrodzona w konkursie.
4. Terminy:
1) Prace należy dostarczyć do siedziby Biblioteki Publicznej w terminie od 10 października
do 11 listopada 2022 r. do godziny 17:00. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na 
stronie internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski biblioteka.gryfow.pl 
oraz fanpage’u Biblioteki www.fb.com/biblioteka.gryfow 17 listopada 2022 roku.
2) Nagrody będą do odebrania od 1 grudnia w Bibliotece Publicznej.
5. Ocena, nagrody i promocja:
1) Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.
2) Nagrody przyzna jury w porozumieniu z organizatorami: miejsca od 1 do 3.
Dodatkowo mogą zostać przyznane wyróżnienia specjalne dyrektora BPMiG.
3) Jury konkursu zastrzega sobie prawo innego podziału nagród, w tym przyznania kilku
nagród równorzędnych bądź nieprzyznania którejś z nagród.
4) Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
5) Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
6) Zgłoszone prace będą udostępnione w formie wystawy w siedzibie Biblioteki Publicznej; 
prace nagrodzone dodatkowo w formie elektronicznej (skan) na stronie internetowej 
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski ,
fanpage’u Biblioteki www.fb.com/biblioteka.gryfow oraz w Kurierze Gryfowskim.
6. Przetwarzanie danych osobowych:
Dostarczenie prac na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika warunków
regulaminu i wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych oraz pracy plastycznej
w materiałach reklamowych i na stronie internetowej Biblioteki Publicznej.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nieodpłatnego publikowania 
prac konkursowych w różnych formach.

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) dla potrzeb Konkursu. Uczestnikom Konkursu 
przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz do ich poprawiania. Dodatkowych informacji na 
temat Konkursu udzielają pracownicy Biblioteki i Ośrodka Kultury osobiście lub pod nr tel. 75 78-13-387 7 i 75 78-12-900
Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzygają Organizatorzy Konkursu.


