Regulamin
konkursu plastycznego
„A oto baśnie właśnie … - w krainie Andersena”
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w formie płaskorzeźby.
Organizatorem konkursu jest Oddział dla Dzieci i Młodzieży
Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
 W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ( prace oceniane będą w
dwóch kategoriach wiekowych).
 W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkursach.
 Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
 Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu
i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkursu zostały wykonane osobiście.
Wymagania jakie powinna spełniać praca konkursowa:
 Praca dostarczona na konkurs musi być pracą własną, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną
w innych konkursach.
 Tematyka pracy konkursowej powinna być związana z twórczością H. Ch. Andersena.
 Praca powinna być wykonana w technice płaskorzeźby z wykorzystaniem materiałów takich jak
modelina, masa solna, masa papierowa, gips, glina, drewno.
 Format pracy nie może być większy niż A4.
 Jeden autor może zgłosić tylko jedną pracę.
 Do każdej zgłoszonej pracy powinna być dołączona karta zgłoszenia. Karta w formie elektronicznej
dostępna jest do pobrania na stronie http://www.biblioteka.czest.pl/oddim
 Prace dostarczone na konkurs nie podlegają zwrotowi. Wybrane prace konkursowe zostaną wykorzystane
do stworzenia wystawy prac.
 Prace można składać w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej
w Częstochowie, Al. Kościuszki 4 do dnia 17 kwietnia 2020 roku.
 Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 23 kwietnia 2020 o godz. 17.00 w Oddziale dla Dzieci
i Młodzieży przy al. Kościuszki 4 w Częstochowie.
Kryteria oceny
 trafność doboru tematu pracy,
 oryginalność, pomysłowość,
 estetyka wykonania pracy,
 walory artystyczne: kompozycja, technika wykonania.
 samodzielność wykonania pracy
Rozstrzygnięcie konkursu
 Komisja Konkursowa dokona wyboru trzech najlepszych prac. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dn. 20
kwietnia 2020 roku na stronie internetowej Biblioteki Publicznej: http://www.biblioteka.czest.pl/oddim
 Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach drogą mailową lub telefoniczną.
Nagroda
Za nagrodzone prace zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
Postanowienia końcowe
Najciekawsze projekty opublikowane zostaną na stronie internetowej Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława
Biegańskiego w Częstochowie i zostaną wykorzystane do stworzenia wystawy. Organizator zastrzega sobie prawo
zmian postanowień niniejszego regulaminu w czasie trwania konkursu, uzasadniając przyczynę wprowadzenia
zmian.
We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na
stronie internetowej instytucji organizującej konkurs: http://www.biblioteka.czest.pl/oddim

