REGULAMIN X EDYCJI POWIATOWEGO
KONKURSU PLASTYCZNEGO
POD PATRONATEM STAROSTY KĘPIŃSKIEGO
pt. Projekt okładki do dzieła Jana Kasprowicza
"Ten najszczęśliwszy z ludzi, któremu nic zapału do książek nie ostudzi"

Cele konkursu:
1) uświetnienie 160. rocznicy urodzin Jana Kasprowicza,
2) kształtowanie etycznych postaw wśród młodzieży,
3) propagowanie i rozwijanie czytelnictwa wśród młodzieży,
4) integracja środowiska nauczycielskiego w powiecie kępińskim podczas
organizacji wystawy prac konkursowych,
5) zaprezentowanie i rozwijanie talentów plastycznych uczniów,
6) uświadomienie uczniom reklamowej funkcji okładki książki.
Organizatorzy konkursu: biblioteki szkół ponadpodstawowych powiatu
kępińskiego i kępińska filia PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego
w Kaliszu.
Regulamin konkursu:
1) W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie danej szkoły.
2) Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie projektu okładki do dowolnie
wybranego dzieła Jana Kasprowicza.
3) Projekt musi zawierać obowiązkowe elementy okładki: imię i nazwisko autora
oraz tytuł utworu.
4) Praca powinna być wykonana samodzielnie, dowolną techniką (malarstwo,
rysunek, grafika komputerowa). Format i forma pracy dowolne.
5) Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace.
6) Prace wykonane techniką komputerową mają być zapisane w formacie PDF lub
JPG i wydrukowane. Do finalnego pliku należy dołączyć pliki źródłowe na
nośnikach: CD-Rom lub DVD.
7) Praca powinna być opisana: należy podać imię i nazwisko autora oraz szkołę.
8) Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do 9 listopada 2020 roku do
biblioteki szkolnej, w przypadku zawieszenia zajęć prace należy złożyć w
formie elektronicznej (pdf lub jpg) wraz ze skanem podpisanego
oświadczenia stanowiącego załącznik do regulaminu.
9) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2020 roku.

10) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo opublikowania danych osobowych
autora na stronie szkoły, książnicy i w prasie lokalnej.
11) W przypadku zawieszenia zajęć w szkołach od września 2020 r.
organizatorzy zastrzegają sobie prawo przeniesienia wystawy prac do
Internetu.

Kryteria oceny prac:
1) oryginalne pomysły,
2) wrażenie artystyczne,
3) estetyka i staranność wykonania;
Jury i nagrody:
1) Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatorów.
2) Wyróżnione prace zostaną nagrodzone. O sposobie podziału nagród zdecyduje
Jury konkursu.
3) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury konkursu.
4) Przewiduje się zorganizowanie wystawy prac konkursowych.
5) Istnieje możliwość odebrania prac po zakończeniu wystawy, jednak
organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenia.

…………………………….
miejscowość, data

……………………….………………
imię i nazwisko uczestnika Konkursu

………………………………………
imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych uczestnika
Konkursu

………………………………………
nazwa szkoły

Wyrażenie zgody na upublicznienie danych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) wyrażam zgodę/nie wyrażam
zgody na publikację imienia i nazwiska mojej/mojego córki/syna, informacji o szkole, w której
uczy się, na publikację pracy mojej/mojego córki/syna, jak również wyników konkursu „????”
na stronie internetowej PBP Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu Filii w Kępnie i jej profilu FB.

...............................................................................
rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu

…………………………….
miejscowość, data

……………………….………………
imię i nazwisko uczestnika Konkursu

………………………………………
nazwa szkoły

Wyrażenie zgody na upublicznienie danych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) wyrażam zgodę/nie wyrażam
zgody na publikację imienia i nazwiska mojej/mojego córki/syna, informacji o szkole, w której
uczy się, na publikację pracy mojej/mojego córki/syna, jak również wyników konkursu „????”
na stronie internetowej PBP Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu Filii w Kępnie i jej profilu FB.

…………………….……………………………………………..
podpis uczestnika

