Regulamin konkursu ”Jak wyobrażam sobie zimę na Ziemi
Bańskiej”
• Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach oraz Filie w Lubanowie i Swobnicy
ogłaszają konkurs plastyczny dla wszystkich zainteresowanych zatytułowany
„Jak wyobrażam sobie zimę na Ziemi Bańskiej”.
• Celem konkursu jest:
- promocja gminy Banie
- zwrócenie uwagi na ciekawy i bogaty krajobraz naszej gminy
- rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
- kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie
różnorodnych form plastycznych.
- uwrażliwianie dzieci na otaczającą przyrodę i zmieniające się pory
rok.
• Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych dzieci i młodzieży z
terenu Gminy Banie. Prace oceniane będą w trzech kategoriach.
I kategoria – przedszkolaki
II kategoria – szkoła podstawowa
III kategoria – gimnazjum, szkoła średnia
• Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy wybranego krajobrazu zimy
dowolną techniką plastyczną.
• Na odwrocie pracy powinny znaleźć się informacje: nazwisko, imię, klasa
• Przy ocenie pod uwagę będą brane:
- zgodność z tematem konkursu,
- ciekawa technika wykonania
- objętość oraz estetyka wykonania
• Prace należy składać w placówce Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach
lub w Filii w Lubanowie oraz Filii w Swobnicy do dnia 21 marca 2017r.
• Finał konkursu przewidziano na 07. kwietnia / 14 kwietnia 2017 r. o godz.
15:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baniach.
• Leaueraci konkursu o wynikach zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą
mailową. Informacja również zostanie umieszczona na stronie organizatora konkursu
GBP w Baniach.
• Wszystkie prace konkursowe pozostaną do wyłącznej dyspozycji biblioteki. Z
nagrodzonych i wyróżnionych prac powstanie wystawa. Prace wszystkich
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uczestników , którzy znajdą się w gronie laureatów zostaną opublikowane na
oficjalnej stronie GBP w Baniach - www.biblioteka-banie.pl
• Przewidziane nagrody rzeczowe.

Prawa autorskie : Prace nadesłane przechodzą na własność organizatora konkursu –
nie będą odesłane. Przez zgłoszenie pracy na konkurs autorzy prac bezpłatnie
przenoszą na organizatora prawa autorskie zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. /Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83/ oraz jednocześnie akceptują warunki regulaminu
konkursu, wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie, publikowanie oraz powielanie
nadesłanych prac.
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