REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO DLA DZIECI
1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Białej – Miejska i Gminna
Biblioteka Publiczna w Białej.
2. Konkurs rozpoczyna się 08.10.2015 r. i trwać będzie do 25.11.2015r.
3. Tematem prac konkursowych jest napisanie Wiersza o Misiu.
4. W konkursie mogą brać udział tylko czytelnicy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Białej.

Warunki uczestnictwa w konkursie.
1.Prace należy dostarczyć do Biblioteki Miejskiej w Białej, do dn. 20.11.2015 r. do godz.
17.00. Jest to ostateczny termin dostarczania prac do Biblioteki, po tym terminie prace nie
będą przyjmowane. Prace mogą być dostarczane osobiście lub w formie elektronicznej na
adres: bibliotekagck@op.pl.
2. Praca konkursowa ma być pracą pisemną, temat pracy: Wiersz o Misiu.
3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi ( z wyjątkiem dzieci poniżej 8
lat, które same nie potrafią pisać, pracę pisze z dzieckiem rodzic lub opiekun), wykonanymi
dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.
4. Każde z dzieci może przekazać tylko jedną pracę.
5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie
zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
6. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i
osobiste do przekazanej pracy. Prawa autorskie pracy w momencie przekazania przechodzą na
organizatora .
7. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i
nazwisko ( z tyłu pracy ). Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem
konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

8. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą
udostępniane podmiotom trzecim.
9. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać
będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
10. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku: 6 – 13 lat.

Wyniki konkursu i nagrody.
1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające tytuły
nagrodzonych wierszy oraz imiona i nazwiska zwycięzców podczas spotkania ”IV WIELKIE
MISIOWE ZGROMADZENIE" organizowanego przez organizatora w Bibliotece Miejskiej
w Białej w dn. 25.11.2015r.
4. Przyznane będą nagrody rzeczowe za pierwsze, drugie, trzecie miejsce oraz dodatkowe
nagrody za uczestnictwo w konkursie oraz na „IV WIELKIM MISIOWYM
ZGROMADZENU”.
5. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do
nieprzyznania nagród.
6. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest
ostateczna.
7.Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich
równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe:
1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas spotkania
oraz na stronach internetowych organizatora oraz Facebooka.
2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie organizatora konkursu oraz na
Facebooku.
4. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w
niniejszym regulaminie.
5.Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych
lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

