REGULAMIN KONKURSU

Świętego Walentego


Konkurs organizowany jest przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Sieradzu.



Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci, młodzieży i dorosłych,
odkrywanie talentów literackich i plastycznych, integracja lokalnej społeczności z biblioteką
oraz uczczenie Dnia Świętego Walentego.



Udział w konkursie polega:
 na samodzielnym wykonaniu, dowolnej wielkości serca walentynkowego wybraną przez
uczestników techniką,
 lub przygotowaniu pliku dźwiękowego (maks. 10 MB) do 30 sekund zawierającego
oryginalne, dowcipne życzenia walentynkowe.



Adresatami konkursu są mieszkańcy powiatu sieradzkiego. Oddzielnie będą oceniane prace
plastyczne i nagrania dźwiękowe w następujących kategoriach wiekowych:
 kategoria I 07-10 lat
 kategoria II 11-14 lat
 kategoria III 15-18 lat
 kategoria IV pow. 18 lat



Pracę należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie lub w mailu (w przypadku
nagrania), zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa szkoły (w przypadku dzieci
i młodzieży) i numeru telefonu kontaktowego.



Prace przysłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane, ani nagradzane w innych
konkursach i nie mogą być kopią dzieł innych autorów.



Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę plastyczną i jedno nagranie dźwiękowe.



Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub pocztą nie elektroniczną w przypadku prac
plastycznych i elektroniczną w przypadku plików dźwiękowych do Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Sieradzu (ul. Żwirki i Wigury 4 lub it@pbp.sieradz.pl) do dnia 9 lutego do godz.
18.00, dołączając klauzulę informacyjną i oświadczenie rodziców (dla osób niepełnoletnich).



Do oceny prac powołana zostanie komisja konkursowa, posiadająca odpowiednie
kwalifikacje, która podejmie decyzję o kolejności przyznania nagród i wyróżnień. Decyzje jury
są ostateczne i nieodwołalne.



Kryteria oceny:
 forma i pomysłowość wykonania
 jakość i staranność wykonanej pracy
 innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu
 samodzielność wykonania pracy
 ogólne wrażenie estetyczne



O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo. Zostaną
wówczas ustalone: forma i termin wręczenia nagród.



Organizator przewiduje nagrody rzeczowe. W przypadku plików dźwiękowych z życzeniami
dodatkową nagrodą będzie emisja na antenie Naszego Radia w dniu 14 lutego 2021 roku.



Wszystkie prace plastyczne zostaną wyeksponowane w siedzibie Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Sieradzu.



Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji i rozpowszechniania prac w ramach
promocji konkursu. Prace nagrodzone i wyróżnione będą zwracane wyłącznie na pisemne
życzenie autora (należy zaznaczyć w klauzuli informacyjnej). Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie prac w czasie transportu.



Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celu przeprowadzenia konkursu, publikacji jego wyników oraz promocji konkursu, a także
zgody na korzystanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika konkursu, czyli przedłożenie
wypełnionego Oświadczenia rodziców oraz klauzuli informacyjnej w formie papierowej, które
stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.



Szczegółowe informacje o
biblioteki:www.pbp.sieradz.pl



Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z powodu zaistnienia
okoliczności od niego niezależnych. Uczestnikom nie przysługuje wobec Organizatora
jakiekolwiek roszczenie z tym związane. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje
uczestników telefonicznie i na stronie internetowej biblioteki.



Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
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