Konkurs plastyczny w 100. rocznicę urodzin Wielkiego Polaka papieża Jan Pawła II

Organizator: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
Oddział Dziecięcy: ul. Trawiasta 10, 04-618 Warszawa, tel.022-815-33-21 w. 25
1. Konkurs plastyczny w dowolnej technice artystycznej adresowany jest do naszych czytelników w
następujących grupach wiekowych: 5-6 lat, 7-10 lat.
2. Czas trwania Konkursu plastycznego: 18.05.2020 r. – 18.06.2020 r. (maj – czerwiec)
3. Cele konkursu:
 zachęcanie dzieci i młodzieży do poznawania biografii oraz dzieł świętego Jana Pawła II
 poznawanie różnych krajów oraz kultur poprzez trasy pielgrzymek papieskich
 kształtowanie stylu życia opartego na wartościach chrześcijańskich
 kształtowanie postaw etycznych
 zachęcanie do poznawania ludzi i miejsc związanych z osobą Jana Pawła II
4. Pracą konkursową jest praca plastyczna wykonana samodzielnie przez dziecko, w dowolnej technice nie
trójwymiarowej, wykonywane w domu pod kierunkiem rodzica w formacie A4. . Prace w formie papierowej
dostarczane przy środkach ostrożności będą poddawane 72 h kwarantannie. Możliwe jest również przesłanie scanów,
zdjęć prac plastycznych na adres odz@bibliotekawawer.pl do Oddziału Dziecięcego przy ul. Trawiastej 10, w
Warszawie do dnia 18.06.2020 r.(czwartek), do godz. 10.00
5. Po ocenie artystycznej zostaną wyłonieni laureaci ( I, II, III miejsce, 3 wyróżnienia)
6. Organizator dopuszcza miejsca ex aequo.
7. Nad przebiegiem eliminacji będzie czuwać Jury.
8. Każda praca powinna być wykonana przez jednego autora.
9. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.
10. Wręczenie dyplomów odbędzie się w czerwcu 2020 r.
11. Dyplomy i nagrody będzie można odebrać indywidualnie w godzinach otwarcia Oddziału Dziecięcego.
12. Decyzje Jury Konkursowego są ostateczne.
13. Nadesłane prace oraz scany i zdjęcia nie podlegają zwrotowi.
14. Poprzez udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu danych osobowych w
celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych).
15. Poprzez udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę zamieszczanie danych osobowych na stronach internetowych i
profilach w portalach społecznościowych organizatora Konkursu w publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności
informujących o jego wynikach.
16. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany Regulaminu.
17. W przypadku zmiany Regulaminu Organizator zobowiązany jest poinformować o zachodzących zmianach zgłoszone do
Konkursu placówki. Nadesłanie prac jest równoważne z akceptacją powyższego Regulaminu.

