REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO "W ANIOŁOWIE"
1. Organizatorem konkursu jest Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego w Nowym
Sączu, ul. Franciszkańska 11. Konkurs odbywa się w związku z promocją książki Urszuli
Gawron "Aniołowo".
2. Celem konkursu jest rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci, rozwijanie
możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne, popularyzacja dziecięcej twórczości
plastycznej oraz promocja wartościowej literatury.
3. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół
podstawowych.
4. Zadaniem konkursowym uczestników jest przedstawienie w formie plastycznej postaci
anioła bądź sceny, w której będzie obecna postać anioła.
a) Prace mogą być wykonane dowolną techniką, w dowolnym formacie.
b) Prace muszą być wykonane indywidualnie.
c) Każdy z uczestników może nadesłać jedną pracę konkursową.
5. Pracę konkursową oraz podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego załącznik nr 1 należy
zeskanować/sfotografować i przesłać do 31.08.2020 r. na adres: promocja@sbp.nowysacz.pl
w temacie wpisując "W Aniołowie – konkurs".
Pracę konkursową można także przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście wraz z załącznikiem
nr 1 do siedziby Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego, ul. Franciszkańska 11,
33-300 Nowy Sącz z dopiskiem na kopercie „W Aniołowie – konkurs”. Liczy się data wpływu
(do 31.08.2020 r.). Prace dostarczone po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
UWAGA! W załączniku nr 1 prosimy podać następujące informacje:
imię i nazwisko autora, wiek (lub klasa), adres mailowy i numer telefonu do kontaktu.
6. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie te prace, które nie były wcześniej zgłoszone
do innego konkursu. Uczestnik zapewnia, że praca jest przejawem jego własnej twórczości i
nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich, w szczególności majątkowych lub osobistych
praw autorskich i praw pokrewnych, dóbr osobistych oraz prawa do wizerunku.
7. Powołane przez organizatora jury wyłoni laureatów konkursu. Laureaci (I, II i III miejsca oraz
nagroda publiczności) otrzymają książkę Urszuli Gawron „Aniołowo” oraz nagrody rzeczowe.
Jury może także przyznać wyróżnienia. Podjęte przez jury decyzje są ostateczne i wiążące dla
wszystkich uczestników konkursu.
8. Wszystkie prace wezmą udział w głosowaniu o nagrodę publiczności. Nagrodę publiczności
zdobędzie praca z największą ilością polubień na Facebooku (liczą się reakcje "lubię to" oraz
"super").
9. Głosowanie o nagrodę publiczności odbędzie się w dniach 1 - 6.09.2020. Link do
głosowania zostanie podany 1.09.2020 r. na stronie internetowej organizatora oraz przesłany
na adresy mailowe uczestników podane przy zgłoszeniu.
10. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wyników głosowania internetowego nastąpi 7.09.2020
r.
11. Sposób odbioru nagród będzie ustalany indywidualnie z uczestnikami konkursu.

