Gminna Biblioteka Publiczna ogłasza konkurs

pt. „ ILUSTROWANY PRZEWODNIK PO GMINIE LUTUTÓW”
organizowany w ramach projektu „ Spoglądać w przeszłość – zatrzymując teraźniejszość”
Projekt realizowany w ramach Programu Współorganizacja Projektów Kulturalnych
na terenie województwa łódzkiego 2016r.

REGULAMIN KONKURSU
Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie
Termin i miejsce
- składanie prac konkursowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lututowie
do dnia 15 października 2016r
- powołanie jury konkursowego
do 20 października 2016r
-

ogłoszenie

wyników

do

i

wyłonienia

dnia 25.10.2016r.

laureatów

na

stronie

w

terminie

internetowej

lututowgmina.pl
w zakładce Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie –
Projekt „Spoglądać w przeszłość….- konkursy oraz w lokalnych mediach
- rozdanie nagród odbędzie się na uroczystości podsumowującej projekt
(o konkretnej dacie rozdania nagród
pisemnie lub telefonicznie)

powiadomimy szkoły oraz laureatów

Cele konkursu




pobudzanie zainteresowań dzieci regionem
zainteresowanie dzieci obyczajami, zwyczajami, twórczością minionych pokoleń (język,
zachowania)



rozbudzanie

zainteresowań

walorami

kulturowymi

(rzemiosło,



wydarzenia)
rozbudzanie

zainteresowań

walorami

społecznymi

regionu

sztuka,

(pochodzenie

nazwiska, postacie, patroni zasłużeni dla regionu)






rozbudzanie zainteresowań walorami przyrodniczymi i turystycznymi regionu
rozbudzanie zainteresowań czytelniczych literaturą o regionie
wdrażanie odpowiedzialności za wykonanie powierzonego zadania,
integrowanie dzieci wokół biblioteki gminnej

muzyka,
nazw,

Prace konkursowe będą ukazywały miejsca godne odwiedzenia, w celu promowania
atrakcji turystycznych i promocji gminy Lututów oraz udokumentowanie tych miejsc
w formie zdjęć i prac plastycznych.
Grupa wiekowa
- uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych z gminy Lututów
Warunki uczestnictwa
- złożenie w terminie zgodnie z kryteriami wykonanego informatora wraz z wypełnioną
karta zgłoszenia udziału w konkursie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lututowie
- uczestnik wykonuje informator indywidualnie
- uczestnik wykonuje informator w formie broszury-format A5 [ maksymalnie 3 złożone kartki
A4 czyli 12 s.]
- każdy informator biorący udział w konkursie musi zawierać dodatkowo kartę tytułową.
- Karta tytułowa opatrzona : imieniem i nazwiskiem, tytułem, miejscem i rokiem wydania.
- technika pracy dowolna
Kryteria oceny
Jury zwracać będzie uwagę na :





trafność i oryginalność ujęcia tematu
poprawność językową i rzeczową
ogólne wyrażenie: walory artystyczne i estetyczne (estetyka, wkład pracy-technika,
pomysłowość)

Nagrody
Jury wyłoni laureatów przyznając nagrody rzeczowe . Dla autorów najlepszych
prac dodatkowo w nagrodę odbędzie się wyjazd studyjny NIESPODZIANKA
Przepisy ogólne





zgłoszenia uczestników indywidualne lub przez szkoły







Informacja o przeprowadzonym konkursie zostanie zamieszczona w lokalnych mediach

uczestnicy składają prace w GBP w Lututowie
Wszyscy uczestnicy
nagród

zostaną poinformowane pisemnie o dniu uroczystego odbioru

organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu konkursu
kontakt: Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie, ul. Klonowska 8
tel. 43 8714171

Załącznik nr 1 do regulaminu
„Ilustrowany przewodnik po Gminie Lututów”
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY prac do konkursu
I.
II.
III.
IV.
V.

Informacja o zgłaszającym prace:
Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………………………
Adres ……..……………………………………………………………………………………………
Tel. …………………………….. e-mail: ……………………………………………………………
Adres i nazwa szkoły …………………………………………………………………..

VI.

Oświadczenie zgłaszającego (w przypadku osoby niepełnoletniej rodzica lub
opiekuna):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora
Konkursu „ Lututów nie tylko na starej fotografii” w celach wynikających z regulaminu
tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez
wysłanie pracy na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo do
wykorzystania fotografii zamieszczonych w pracach konkursowych w publikacjach oraz
stronach internetowych Organizatora.

………………………..……………
miejscowość i data

. …………………………………………………
czytelny podpis

Załącznik nr 2 do regulaminu
„Ilustrowany przewodnik po Gminie Lututów”

ZGODA NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ (wypełnić tylko w przypadku zgłoszenia
prac przez osoby niepełnoletnie) Niniejszym wyrażam zgodę na udział w konkursie
plastycznym osoby niepełnoletniej
Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………………………
Adres ………………………………………………………………………………………………………….
Tel. …………………………………..….. e-mail: …………………………………………………

………………………………………
miejscowość i data

…………………………………………………
czytelny podpis rodzica lub opiekuna

