Regulamin konkursu plastycznego
LEMoniada
Konkurs plastyczny dla uczniów szkoły podstawowej na najciekawszy model statku
kosmicznego wykonany z materiałów z recyklingu.
Organizator: Wadowicka Biblioteka Publiczna
Adresaci konkursu: dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych z powiatu
wadowickiego
Cele konkursu:
• Aktywizacja oraz integrowanie dzieci i młodzieży wokół ciekawych projektów
twórczych.
• Animowanie zajęć i stworzenie możliwości kreatywnego spędzenia czasu.
• Przybliżenie i popularyzacja twórczości Stanisława Lema.
• Upowszechnianie ekologicznych wartości przez konkurs na najciekawszy
recyklingowy statek kosmiczny.
• Podtrzymywanie współpracy ze szkołami i przedszkolami z powiatu, mające na
celu popularyzację książki tradycyjnej i jej nowoczesnych form przekazu.
Warunki uczestnictwa:
• Prace nadesłane na konkurs, muszą być pracami wykonanymi samodzielnie,
wcześniej nieprezentowanymi i nie biorącymi udziału w innych konkursach.
• Prace powinny być wykonane w formie przestrzennej (rzeźba, płaskorzeźba,
instalacja), wymiary prac nie mogą przekraczać wymiarów 50x50x50cm.
• Technika plastyczna wykonania prac dowolna, materiały potrzebne do
wykonania pracy powinny być materiałami z recyklingu.
• Do każdej z prac należy dołączyć (w osobnej kopercie) podpis i zgody rodzica
lub opiekuna na przetwarzanie danych i nieodpłatne przeniesienie praw
autorskich. (załącznik 1)
• Prace należy składać do 4 września w Wadowickiej Bibliotece Publicznej przy
ul. Legionów 1 w Wadowicach.
Ocena prac:
• Prace konkursowe oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
• Podczas oceny brane będą pod uwagę następujące kryteria oceny prac: wartość
merytoryczna i zgodność z tematem konkursu, samodzielność wykonania pracy,

•

oryginalność, pomysłowość autora, staranność wykonania i stopień trudności.
Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
Kategoria I: uczniowie klas 1-3
Kategoria II: uczniowie klas 4-6
Kategoria III: uczniowie klas 7-8

• W każdej kategorii wiekowej Organizator przyzna trzy nagrody.
• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 23 września 2021 r. na stronie
internetowej Organizatora https://biblioteka.wadowice.pl/
• Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród rzeczowych nastąpi podczas
"Fantastycznej czyTOmani - Wadowickiego Festiwalu Książki" 24 września
2021 r.
• Biblioteka zorganizuje wystawę prac biorących udział w konkursie.
Uwagi końcowe:
• Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.
• Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do
konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora
praw własności złożonych egzemplarzy prac.
• Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
konkursu swoich danych osobowych ( Ustawa o ochronie danych osobowych z
dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz.U. nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami ).
• Organizator zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy w formie
zapisu fotograficznego, filmowego i dźwiękowego w celach dokumentacyjnych,
edukacyjnych, promocyjnych i marketingowych.
• Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego regulaminu.
• Organizator zastrzega sobie prawo przyznania i wręczenia wyróżnień w
przypadku wysokiego poziomu artystycznego konkursu.
• Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.
• Wszelkie informacje o konkursie udzielane będą pod numerem
tel. 33 823 4618 lub w Wadowickiej Bibliotece Publicznej, ul. Legionów 1.
Projekt dofinansowany ze środków MKDNiS w ramach programu Partnerstwo dla
książki.

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „LEMoniada”

LEMoniada – konkurs plastyczny
Tytuł pracy
Imię i nazwisko
Klasa

ZGODA NA UCZESTNICTWO DZIECKA W KONKURSIE LEMONIADA
Jako rodzic (opiekun prawny) korzystający z pełni władzy rodzicielskiej wobec :
........................................................................................................................………………………
(imię, nazwisko i wiek dziecka)
uczęszczającej/uczęszczającego do klasy ………………………………………………………...
udzielam niniejszym zgody na udział mojego dziecka (pozostającego pod moją prawną opieką)
konkursie plastycznym „LEMoniada” organizowanym przez Wadowicką Bibliotekę Publiczną i
oświadczam, że:
1) zapoznałam/zapoznałem się z treścią regulaminu zabawy, który rozumiem i w pełni akceptuję,
2) praca konkursowa jest pracą własną, nieprzedstawianą wcześniej w innych konkursach i nie
narusza praw osób trzecich,
3) wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych do
pracy konkursowej oraz zezwalam na wykonywanie zależnego prawa autorskiego na wszystkich
znanych polach eksploatacji, w szczególności w zakresie: utrwalania w dowolnej formie oraz
rozpowszechniania, w tym do publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (Internet, prasa),
4) wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dziecka dla celów
niniejszego konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.
z 2014 r. poz. 1182 ze zm.). Powyższe dane osobowe podaję dobrowolnie i jestem
świadoma/świadomy przysługującego mi prawa ich poprawy lub zmiany.
______________________________
Miejscowość, data

_____________________________________
czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

