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Regulamin Konkursr

,,Gmina 
{nrzen 

Wielki w przyszłości'o

Filia Biblioteczna w Czarnową5ach podlegająca pod GminnąBibliotekę Publicznąw

Dobrzeniu Wielkim ogŁaszaKonkurs Literacko-Plastyczny,,Gmina Dobrzeń Wielki w

przyszłoścl,,.

I. OrganizatorKonkursu

Filia Biblio teczna w Czamowasach.

Pl. Klasztorny 8A

46-020 Czarnowasv

, II. Patronat Konkursu

Uruąd Gminy Dobrzeń Wielki

Gminny ośrodek Kultury w Dobrzęniu Wielkim

{ ł

III. Założ'enia konku rs u

Konkurs ma na celu:

- kształtowanie postaw literackich, 
l ł

- rozwijanie umiejętności plastycznych i literackich,

- kształtowanie kreatywnoŚci ,
- zachęcanie do stosowania różnorodnych środków artystycznych w celu vtyrazanta swoich

myśli'

- promowanie młodych talentów.

IV. Uczestnicy konkursu

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy

Dobrzeń Wielki.

Uczestnicy konkursu podzieleni sąna dwie kategorie wiekowe: l !

. Klasa 4 - 6 Szkoły Podstawowej

. Gimnazjum

*
V. Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie krótkiego opowiadania i wykonanie

oprawy plastycznej do tekstu. opowiadanie i ilustracja powinny być umieszczone na jednej

kartce formatu 43. Technika wykonywania pracy plastycznej jest dowolna.



V. Terminy

Prace na\eŻy dostarczyć do Filii Biblioteczn€1w Czamowąsach (Pl. Klasztorny 8A) w

terminie 3.03.- 7.03.2014 r. w godzinach pracy biblioteki:

Pon.  14;00-18.00
wt. 14.00-18.00
Sr. 15.30-19.30
Czw. 9.00-13.00
Pt. 15.30-19.30

Rozstrzygnięcie koŃursu' wTęczenie nagród oraz wystawaprac odbędzie się w

IJrzędzie Gminy Dobrzeń Wielki dnia 14. 03.2014 r.

VI. Kontakt

i' Filia Biblioteczna w Czarnowąsach- 77 4691 580

e-mail - bibliotek aczarnowasy@gmail.com
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Y II. Zasady uczestnictw a

|. Kazdapraca konkursowa na odwrocie powinnabyi opatrzona kartąinformacyjną

wgzaŁącznika 1, format pracy A3.

2. Do prac na|eŻy dołączyó zgodęna przetwarzanie danych osobowych dziecka

wgzałącznika nr 1.

3.KetŻdaosoba moze złoiyć, tylko jednąpracę konkursową.

4. Jury konkursu powołane przez organizatora dokona oceny i wybierze najlepsze prace, które

zostaną nagrodzone.

\- 5. opowiadania i ich oprawa plastycznabędąocenione pod względem oryginalności,

pomysłowości, wartości artystycznych, wartości językowych. 
, !

6. organizatorzy zastrzęgają sobie prawo do bezpłatnej publikacji, kopiowania i wystawiania! ł

prac koŃursowych (bezroszczeń wykonawców do praw autorskic1').

7.tJdziałw konkursie jest równoznaczny zwyraieniem zgody na zastosowanie się do

niniej szego regulaminu.

8. Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane do celów konkursu nie będą

udostępnione osobom trzecim.

9.oryginały pYac moŻnaodebrać od dnia 1.04.2014 r. w Fili Bibliotecznej w Czarnowąsach.

Organizator:
Magdalena Starosta

(bibliotekarz)
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