Regulamin konkursu „CHARAKTERYZUJ JAK BARBACKI” z cyklu ''BĄDŹ JAK BARBACKI''
I. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu. Konkurs
organizowany jest w ramach obchodów Roku Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu.
II. CELE KONKURSU
- wspieranie kreatywności, rozwijanie możliwości twórczych i plastycznych dzieci i młodzieży,
- promocja literatury dziecięcej i młodzieżowej,
- popularyzacja działalności charakteryzatorskiej Bolesława Barbackiego, współorganizatora teatru
amatorskiego przy Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” (Towarzystwo Dramatyczne), gdzie pełnił
rolę aktora, reżysera i scenarzysty, dbającego o charakteryzację aktorów i scenografię spektakli.
III. UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych z terenu Nowego Sącza i regionu
sądeckiego.
IV. PRZEDMIOT KONKURSU
1. Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie charakteryzacji i próba upodobnienia się do swojego
ulubionego bohatera książkowego.
2. Charakteryzację należy uwiecznić na zdjęciu portretowym lub całościowym a fotografię dostarczyć do
organizatora (w formie tradycyjnej lub cyfrowej).
3. Charakteryzacja musi być wykonana samodzielnie. Akceptowalne jest tworzenie kostiumów, makijaży
artystycznych, masek itp. Nieakceptowalne są gotowe przebrania przedstawiające całą postać.
Uwaga: konkursowi nie podlega sama fotografia, lecz uwieczniona na niej charakteryzacja uczestnika
konkursu.
4. Wszystkie prace wezmą udział w pokonkursowej wystawie on-line udostępnionej na stronie internetowej
i profilu FB Organizatora.
V. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Na konkurs można zgłosić jedną pracę.
2. Pracę konkursową – zdjęcie w formacie JPG bądź PNG - należy przesłać do 30 września 2021 r. na adres
e-mail: oddzial@sbp.nowysacz.pl wpisując w temacie „Charakteryzuj jak Barbacki – konkurs” wraz z
podpisaną i wypełnioną kartą zgłoszenia (załącznik nr 1), oświadczeniem rodzica / opiekuna prawnego
(załącznik nr 2) oraz dopiskiem jaką postać literacką na zdjęciu ucharakteryzowano. Pracę konkursową w
wersji tradycyjnej można także przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do siedziby Oddziału dla
Dzieci i Młodzieży Sądeckiej Biblioteki Publicznej, ul. Lwowska 21, 33-300 Nowy Sącz. Liczy się data
wpływu. Prace dostarczone po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
4. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że akceptuje warunki zawarte w niniejszym
regulaminie oraz:
a. oświadcza, że jest jej autorem i przysługują mu prawa majątkowe i osobiste do pracy,
b. wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy w celu promocji działalności biblioteki: publikacja na
stronie internetowej i profilu FB Organizatora, w serwisach informacyjnych i mediach społecznościowych

Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz lokalnych mediach i portalach informacyjnych,
c. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku wyłącznie na potrzeby konkursu,
wystawy on-line oraz promocji działań biblioteki.
VI. NAGRODY
1. W konkursie przewidziano następujące nagrody:
- nagrody rzeczowe dla trzech laureatów
- nagrody rzeczowe dla kilku wyróżnień (liczba wyróżnień uzależniona będzie od poziomu prac
konkursowych).
- wszystkie osoby biorące udział w konkursie zostaną zaproszone do udziału w pokazie mody czasów
Barbackiego, który zorganizowany zostanie w ramach podsumowania działań związanych z obchodami
Roku Barbackiego w Nowym Sączu.
2. O wynikach konkursu oraz dacie i sposobie wręczenia nagród uczestnicy zostaną powiadomieni
w pierwszej połowie października 2021 r. telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Autorzy nagrodzonych i
wyróżnionych prac konkursowych lub ich opiekunowie powinni odebrać nagrody osobiście. O ile osobisty
odbiór nagród nie będzie możliwy Organizator konkursu ustali inny sposób przekazania nagród.
3. Nagroda nie odebrana do 14 dni roboczych od daty powiadomienia o możliwości jej odbioru przepada
na rzecz kolejnej osoby biorącej udział w konkursie.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy, którzy naruszą Regulamin Konkursu, jak również obowiązujące w Polsce przepisy prawa
powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe, zostaną wykluczeni z konkursu.
2. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (zgodnie z polami do wypełnienia znajdującymi się
w formularzu) będzie stanowić przyczynę wykluczenia z konkursu.
3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursu oraz ich rodziców / opiekunów
prawnych stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzję podejmuje Organizator.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie i zobowiązuje się do natychmiastowego
opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował Regulamin.

Wszelkich informacji o konkursie udziela Oddział dla Dzieci i Młodzieży Sądeckiej Biblioteki Publicznej
– tel. 18 441-37-10 lub 18 443-81-39 wewn. 41, 42; mail: oddzial@sbp.nowysacz.pl

