Regulamin konkursu plastycznego

„PRZYGODA ALICJI”
1.Organizatorzy konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka dla Dzieci ABECADŁO,
filia nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.
2. Konkurs zorganizowany jest z okazji 190 rocznicy urodzin Lewisa
Carrolla - angielskiego naukowca, artysty, pisarza, poety i fotografa, autora
baśniowych opowieści „Alicja w Krainie Czarów” i „Alicja po drugiej
stronie lustra”.
2. Cele konkursu
1. Popularyzacja wśród młodych czytelników twórczości L. Carrolla.
2. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci poprzez samodzielne
wykonanie ilustracji do wybranego fragmentu książki pt. „Alicja w
Krainie Czarów”.
3. Uczestnicy konkursu
Konkurs adresowany jest do dzieci od 6 do 10 roku życia.
4. Zasady konkursu
1. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie ilustracji do wybranego
fragmentu książki Lewisa Carrolla „Alicja w Krainie Czarów”.
2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną i posiadać
dowolny format.
3. Uczestnik powinien wykonać pracę samodzielnie i dostarczyć do
biblioteki ABECADŁO.
4. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka powinni wyrazić pisemną
zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska, wieku dziecka i zamieszczenie

pracy na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym biblioteki
ABECADŁO i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

5. Termin konkursu
Prace podpisane na odwrocie (imię, nazwisko, wiek dziecka i telefon
kontaktowy) należy dostarczyć w terminie do 7.02.2022 r. do Biblioteki
dla Dzieci ABECADŁO, Al. Piłsudskiego, 16 10- 576 Olsztyn
6. Ocena i rozstrzygnięcie konkursu
1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.
2. Spośród dostarczonych prac jury wyłoni I, II oraz III miejsce oraz trzy
wyróżnienia.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 10.02.2022 r. na stronie
internetowej biblioteki ABECADŁO www.abecadlo.olsztyn.pl
4. Wszystkie prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie
w bibliotece ABECADŁO od 10.02.2022 do 10.03.2022.
5. Po odbiór nagród zwycięzców zaprosimy do Biblioteki dla Dzieci
ABECADŁO.
7. Postanowienia końcowe
1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie
niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i
wykorzystanie pracy konkursowej, podpisanej imieniem i nazwiskiem jej
autora - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych ( Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j.).
3. Uczestnicy przystępując do konkursu, wyrażają zgodę na nieodpłatne
korzystanie przez organizatorów z dostarczonych prac.
Jakiekolwiek pytania na temat konkursu można kierować na adres:
filia10@mbp.olsztyn.pl lub tel. 89 527-28-10

