Regulamin konkursu
„Opowiadanie przez rysowanie”

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „Opowiadanie przez rysowanie” jest Biblioteka Miejska im. Jana
Kasprowicza z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Jana Kilińskiego 16.
Konkurs organizowany jest w ramach projektu „MOC przyciągania do CZYTANIA” poświęconego
promocji wartościowej literatury dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa wśród dzieci w wieku przedszkolnym, popularyzacja
wartościowej literatury polskiej dla najmłodszych, a także zachęcanie dzieci do aktywności
plastycznej, rozwijanie ich kreatywności, wyobraźni i sprawności manualnych.

§ 2 Zasady
1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 4-6 lat uczęszczających do inowrocławskich
przedszkoli.
2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie przez grupę przedszkolną książeczki – zilustrowanie
wybranej przez nauczyciela książki polskiego autora literatury dziecięcej.
3. Technika plastyczna dowolna.
4. Format pracy A4, min. 6 stron.
5. Pracę plastyczną (książkę obrazkową) należy wykonać wspólnie w grupie.
6. Każda grupa przedszkolna może zgłosić do konkursu jedną książkę.
7. Do każdej pracy należy dołączyć informacje: nazwa grupy, nazwa i adres przedszkola, nazwisko
opiekuna i tel. kontaktowy.
8. Termin nadsyłania prac: do 9.10.2020 r.
9. Prace należy złożyć w dowolnej filii Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
10. Zilustrowane książki zostaną umieszczone na stronie internetowej Biblioteki, gdzie internauci
zagłosują w plebiscycie na najlepszy przedszkolny picture book.
11. Książki przygotowane przez najmłodszych posłużą do przygotowania wystawy „BajkObrazy”, a
następnie trafią do zbiorów Oddziału dla Dzieci „Tajemniczy Ogród”.
12. Najwyżej oceniona przez internautów praca zostanie nagrodzona – zwycięskie przedszkole
otrzyma bon podarunkowy o wartości 1000 zł do jednego ze sklepów z artykułami dziecięcymi.

13. Podsumowanie i rozdanie nagród nastąpi 30.10.2020 r. w Bibliotece Miejskiej im. Jana
Kasprowicza w Inowrocławiu.
14. Nagrodę odbiera Dyrektor przedszkola lub opiekun zwycięskiej grupy.
§ 3 Postanowienia końcowe
1. Poprzez udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na:
- przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla
przeprowadzenia konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018
roku Dz. U. 2018 poz. 1000); administratorem danych osobowych jest Biblioteka Miejska im.
Jana Kasprowicza z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Jana Kilińskiego 16; każdemu
uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych i ich poprawienia,
- opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych
oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika, oraz imienia i nazwiska uczestnika.
2. Prace konkursowe przechodzą na Własność Organizatora (nie będą zwracane).
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
4. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Spory odnoszące się
i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora
będą wiążące i ostateczne.

