
„Pocztówka z wakacji z książką”
Konkurs  plastyczno -fotograficzny

I Organizator konkursu:

Biblioteka Publiczna w Chobieni przy Chobieńskim Ośrodku Kultury
Rynek 6, Chobienia
59-305 Rudna
tel. 78/8439-509

II Czas trwania konkursu:

Konkurs organizowany jest od  24-08-2016  do 22-09-2016
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 września 

III Cele konkursu:

– rozwijanie wrażliwości  i kreatywności artystycznej dzieci
– rozwijanie i promocja plastycznych i fotograficznych uzdolnień dzieci
– upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki
– promowanie młodych talentów
– wspieranie twórczości uczestników

III Warunki uczestnictwa -część plastyczna

– konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych
– uczestnicy przygotowują prace o tematyce wakacyjnej 
– uczestnicy konkursu wykonują jedną, samodzielną pracę, dowolną techniką plastyczną w wielkości 

nieprzekraczającej formatu  A3.
– prace konkursowe należy złożyć do dnia 22-09-2016
– na odwrocie każdej pracy należy umieścić  następujące dane: imię i nazwisko, wiek autora, tytuł 

pracy

 IV Warunki uczestnictwa – część fotograficzna

– konkurs przeznaczony jest dla wszystkich amatorów fotografii 
– do konkursu dopuszcza się zdjęcia autorskie – w  ilości od 1 do 3 
– na płycie CD należy umieścić: imię i nazwisko, wiek autora oraz adres, telefon i e-mail.
– uczestnik konkursu może przekazać płytę wraz z formularzem zgłoszeniowym   listownie, osobiście 

lub e-meilem.

V Jury konkursowe

– oceny prac  dokona specjalnie powołana Komisja
– ocenie będą podlegać: wartość estetyczna prac, indywidualność, oryginalność, dobór techniki 

plastycznej oraz umiejętności manualne i zaangażowanie dzieci

VI. Nagrody:

Zwycięzcy konkursu w poszczególnych częściach otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. 
Komisja konkursowa ma prawo do innego podziału nagród, a jej werdykt jest ostateczny.

VI Inne informacje

– dostarczone prace nie podlegają zwrotowi
– prace niekompletne i dostarczone po terminie  nie będą oceniane
– złożenie prac jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora wszelkich 

autorskich praw majątkowych do tych prac, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art.
50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Dz. U. z 2000 r., Nr 
80, poz. 904 z późn. zmian.)


