
Szkolny konkurs plastyczny „Drugie życie książki”

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w
Rybniku.
2. Tematyka prac: rzeźby wykonane ze starych książek.
3. Celem konkursu jest pobudzanie aktywności artystycznej oraz kontakt ze światem książek. Konkurs wpisuje się w
Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 2022 pod hasłem „Biblioteka – świat w jednym miejscu”
4. Technika: forma płaska i przestrzenna.
5. Stare książki z których zostaną wykonane prace można osobiście odebrać po kontakcie z jstelmach@1lo.rybnik.pl
(w celu nie zakłócania ciszy w pierwszym tygodniu matur).
6. Konkurs jest skierowany do uczniów i nauczycieli naszej szkoły.
7. Czas trwania konkursu: od 02 maja do 16 maja 2022 roku.
8. Prace należy dostarczyć osobiście do biblioteki szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Powstańców Śląskich. Uwaga prace można dostarczać do biblioteki od 12.05.2022 r., (w celu nie zakłócania ciszy w
pierwszym tygodniu matur).
9. Każdy uczestnik może dostarczyć więcej niż jedną pracę.
11. Projekty konkursowe mogą być realizowane indywidualnie oraz przez małe grupy (maksymalnie 3 osoby).
12. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa. Prace nie podpisane,
anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
13. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę konkursu. Dla zwycięzcy
przewidziana jest nagroda. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do wyłonienia dodatkowych zwycięzców, którym
przyznane zostaną wyróżnienia.
14. Pod ocenę będą brane zgodność z tematyką, estetyka pracy, oryginalność, pomysłowość i poziom artystyczny.
15. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o decyzji jury przed oficjalnym ogłoszeniem wyników i zaproszeni na
wręczenie nagród.
16. Prace będą wyeksponowane w bibliotece szkolnej I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im.
Powstańców Śląskich w Rybniku. Fotorelacja zostanie umieszczona na stronie i facebooku szkoły.
17. Organizator nie zwraca uczestnikom prac.
18. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych uczestnika, publikację zdjęć przebiegu konkursu. Informacje o nagrodzonych i ich pracach zostaną podane do
publicznej wiadomości przez organizatorów imprezy.
19. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie
20. W razie pytań można kontaktować się z p. Jolantą Stelmach-Adamczyk jstelmach@1lo.rybnik.pl.
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