REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Przyjaciele Biedronki" - bajka przedstawiona na kartach teatru Kamishibai
I. Konkurs
Konkurs pt. „Przyjaciele Biedronki" - bajka autorstwa p. Patrycji Ficek przedstawiona na kartach
teatru Kamishibai”, o którym mowa w niniejszym regulaminie, zwany dalej Konkursem, adresowany
jest do dzieci w wieku przedszkolnym (grup przedszkolnych) zwanych dalej Uczestnikami, którzy
chcieliby stworzyć ilustrowane karty z tekstem na odwrocie - do papierowego (obrazkowego) teatru
zwanego Kamishibai.
II. Cele konkursu
Celem Konkursu jest:
1.Stworzenie bajki terapeutycznej.
2. Popularyzacja książek i czytelnictwa.
3. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci.
4. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzację różnych form plastycznych.
III. Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest: Pani Patrycja Ficek oraz
Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie
ul. Krakowska 74 , 34-120 Andrychów

IV. Warunki uczestnictwa
1. Udział w Konkursie oznacza udzielenie organizatorom
prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.
2.Grupa Przedszkolna może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę, wcześniej nie publikowaną i nie
zgłaszaną do innych konkursów.
3. Do każdej pracy powinien być dołączony formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik nr.1 do
regulaminu (wypełniony drukowanymi literami).
4. Zgłoszenie Grupy Przedszkolnej do konkursu oznacza uzyskanie zgody opiekuna/wychowawcy
grupy przedszkolnej na udział w Konkursie.
5. Dostarczenie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o akceptacji regulaminu
Konkursu „Przyjaciele Biedronki" - bajka przedstawiona na kartach teatru Kamishibai.
6. Grupy zgłoszone do konkursu będą oceniane w następujących kategoriach:
kategoria I - 3 i 4- latki
kategoria II - 5 i 6- latki
(o przynależności do kategorii decyduje większość dzieci z danego rocznika w danej grupie)

V. Zasady i czas trwania Konkursu
Zasady konkursu:
1. Wykonaj 6 kart do teatrzyku Kamishibai, na podstawie załączonej bajki "Przyjaciele biedronki"
łącznie ze stroną tytułową.
Na stronie tytułowej powinien znajdować się tytuł oraz imię i nazwisko autora.
2. Praca powinna zawierać 6 kart o wymiarach 38cm/28cm z uwzględnieniem 1cm marginesu dookoła
karty. Karty z ilustracjami powinny być ponumerowane od 1 do 6.
3.Ilustracje na kartach powinny oddawać adekwatność załączonego do regulaminu podzielonego
tekstu bajki. (zał.nr.2)
4. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką: ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe i
inne w formie płaskiej karty plastycznej, na papierze typu brystol w formacie 38cm/28cm z
uwzględnieniem 1cm marginesu dookoła karty - w układzie poziomym.
4. Konkurs trwa do 25.11.2021 r.
5. Każda grupa może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę, wcześniej niepublikowaną i
niezgłaszaną do innych konkursów.

6. Podpisane prace konkursowe wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć najpóźniej do 25.11.201r. do
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie, ul. Krakowska 74, 34-120 Andrychów lub do
naszych Filii (w godzinach otwarcia bibliotek).
VI. Ocena prac konkursowych
1. Komisja Konkursowa wybierze 3 prace najbardziej oddające adekwatność ilustracji do tekstu
uwzględniając poziom artystyczny pracy, jakość wykonania.
2. Ocenie podlegać będzie: sposób, technika i estetyka wykonanej pracy.
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
VII. Nagrody
1. Główną nagrodą dla zwycięskiej pracy będzie prezentowanie jej, jako bajki terapeutycznej w
ramach zajęć z bajkoterapii.
2.Ponad to, Laureaci Konkursu otrzymają nagrody za I, II i III miejsce.
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.biblioteka.radioandrychow.pl
najpóźniej do 03.12.2021 r.
4. O sposobie doręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni.
5. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przeprowadzenie
Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem.
VIII. Postanowienia końcowe
1.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody opiekunów/wychowawców grup
przedszkolnych, na udział grupy w konkursie oraz nieodpłatną publikację prac.
2. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu prosimy kierować
do MBP, na adres e-mail: biblioteka@andrychow.eu lub telefonicznie pod numerem 33 875 25 52.
IX. Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 informuję że:

1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu oraz w celach promocyjnych i
informacyjnych związanych z konkursem, w ramach działań prowadzonych przez Miejską Bibliotekę
Publiczną w Andrychowie.
Podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. A RODO),
4. Dane (nazwa przedszkola, nazwa grupy przedszkolnej, adres przedszkola, imię i nazwisko
wychowawcy) będą publikowane na stronach:
www.biblioteka.radioandrychow.pl,
https://pl-pl.facebook.com/biblioteka.andrychow oraz w prasie lokalnej – Nowiny Andrychowskie.
5. Wychowawca grupy posiada prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje brakiem
możliwości udziału w konkursie.

