Konkurs z okazji Światowego Dnia Książki!!!
Regulamin konkursu zorganizowanego z okazji Światowego Dnia Książki
(23 kwietnia 2017 roku).
1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna Zespołu Szkół Zawodowych nr 1
w Brzegu oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Księcia Ludwika I w Brzegu.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu.
3. Celem konkursu jest zachęcenie do aktywności twórczej, rozwijanie umiejętności
graficzno - plastycznych, promocja szkolnych talentów literackich, propagowanie
czytelnictwa, korzystania z biblioteki szkolnej i publicznej oraz wybranych pozycji
książkowych.
4. Konkurs polega na samodzielnym zaprojektowaniu i wykonaniu okładki do wybranej
przez siebie książki.
5. Forma oraz technika pracy jest dowolna – akceptowane będą zarówno grafiki wykonane
z wykorzystaniem komputera.
6. Praca powinna być opatrzona danymi dotyczącymi jej autora (imię, nazwisko, klasa).
7. Prace – w zależności od formy i techniki wykonania - należy dostarczy do
biblioteki szkolnej do p. Doroty Witoszyńskiej.
8. Prace należy dostarczyć do 27.04.2017 roku (włącznie).
9. Uczestnicy konkursu oświadczają, iż są autorami nadsyłanych prac.
10. Nadsyłane prace oceni jury konkursu w składzie: mgr Katarzyna Oćwieja-GrądzielDyrektor MBP Brzeg, mgr Arleta Janik.
11. Prace będą oceniane pod względem inwencji twórczej autora, oryginalności
i pomysłowości, zmysłu artystycznego, kompozycji, zgodności z zarysem treści
książki oraz szczególnych walorów pracy.
12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 08.05.2017 roku, informacja o wynikach
konkursu zostanie podana na stronie internetowej szkoły oraz na stronie internetowej
biblioteki publicznej.
13. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe.
14. Wybrane prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na facebooku.
Prace uczniów będą zaprezentowane na wystawie w Miejskiej Bibliotece Publicznej im.
Księcia Ludwika I w Brzegu.
15. Przystępując do konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich
danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych – t.j. Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm.) oraz dostarczonych prac na stronie
internetowej szkoły oraz na facebooku.
16. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu przez
uczestnika.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!
ATRAKCYJNE NAGRODY KSIĄŻKOWE CZEKAJĄ!!!

