770-lecie Chełmży

XLI Dni Chełmży
„Chełmża w legendzie”
Regulamin - konkursu plastycznego
I Organizator
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna - Filia dla Dzieci i Młodzieży w Chełmży
ul. Bydgoska 7
II Cele konkursu
- uczczenie 770 rocznicy nadania praw miejskich Chełmży
- rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni artystycznej dzieci i młodzieży
- wzbudzenie patriotyzmu lokalnego wśród młodego pokolenia
- rozwijanie zainteresowań historią i dziejami naszego miasta
Warunki konkursu
1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież szkolna
w wieku od 7- 19 lat.
2. Zadaniem uczestników konkursu jest zobrazowanie legend i podań o naszym mieście
3. Technika pracy jest dowolna (wyłączając plastelinę), forma- wersja papierowa format A-3
4. Prace konkursowe przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatorów
i jednocześnie Organizatorzy nabywają nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do korzystania z prac w zakresie:
publicznego wystawiania oryginału, tworzenia kopii i sporządzania opracowań, ich przerabiania i przetwarzania oraz
utrwalania na nośnikach elektronicznych i w pamięci komputera, wprowadzania do sieci multimedialnych, w tym
Internetu lub sieci wewnętrznych, bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak również przesyłania utworów w ramach
wymienionych sieci, w tym w trybie on - line, wykorzystania prac do publikacji drukowanych.
5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie w niezbędnym zakresie danych osobowych oraz umieszczenie zdjęć
zawierających jego wizerunek podczas wręczania nagród w prasie lokalnej, na profilu Facebook oraz stronach
internetowych P i MBP w Chełmży w celu promocji konkursu.
6. Uczestnik dostarcza tylko jedną, indywidualnie wykonaną pracę konkursową
7. Każda praca winna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, klasę i nazwę szkoły, adres
domowy, nr telefonu. Do prac należy załączyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie na
warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
8. Prace prosimy dostarczać w nieprzekraczalnym terminie do dn. 05.07.2021 r.
do Filii Bibliotecznej dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Bydgoskiej 7
9. Oceny prac dokona, powołana przez Organizatora, Komisja Konkursowa, w czterech kategoriach wiekowych:
I kategoriakl. I-III
II kategoria kl. IV- VI
III kategoria klasy VII-VIII
IV kategoria
młodzież ze szkół ponadpodstawowych
Podsumowanie konkursu odbędzie się podczas XLI Dni Chełmży (o dokładnym terminie uczestnicy konkursu zostaną
powiadomieni osobiście)
Najciekawsze prace zostaną nagrodzone lub wyróżnione

…………………………………….
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna

…………………., ………..
miejscowość, dnia

…………………………………….

…………………., ………..

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna

miejscowość, dnia

…………………………………….
miejscowość

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………
w konkursie plastycznym pt. „Chełmża w legendzie”, na warunkach określonych w regulaminie konkursu.

…………………………………….
podpis rodzica/opiekuna

