„Płynie Wisła, płynie”
- maskotka Wisły
Powiatowy konkurs plastyczny

1. Organizator
2. Założenia konkursu

3. Uczestnicy

4. Cele konkursu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach,
Młodzieżowym Dom Kultury w Puławach



uczczenie Obchodów Roku Rzeki Wisły
praca plastyczna powinna nawiązywać do Rzeki Wisły

Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów szkół
podstawowych.



zaproszenie do zabawy plastycznej
włączenie uczniów z terenu powiatu puławskiego
w ogólnopolskie Obchody Roku Wisły

5. Warunki uczestnictwa Wykonanie JEDNEJ pracy w DOWOLNIE wybranej technice:
rysunku w formacie A4 (akwarela, pastele, plakatówka,
wycinanka, kredki, techniki mieszane), pracy przestrzennej
lub maskotki.

Na odwrocie pracy należy umieścić: imię i nazwisko, wiek
autora, adres i telefon.
6. Terminy

Termin składania prac upływa 12 maja 2017 roku.
Prace należy dostarczyć do Powiatowej Biblioteki Publicznej
osobiście lub przesłać za pomocą poczty tradycyjnej:


Powiatowa Biblioteka Publiczna
ul. 6 Sierpnia 5
24-100 Puławy

7. Nagrody

Nagrodami w konkursie są bony prezentowe do sieci salonów
EMPiK:




1 miejsce – bon o wartości 100 zł
2 miejsce – bon o wartości 50 zł
3 miejsce – bon o wartości 30 zł

Wyróżnienia: nagrody książkowe
8. Wyniki konkursu

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach
internetowych: www.bib.pulawy.powiat.pl ,
www.mdk.pulawy.pl, a laureaci konkursu zostaną
powiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie.
Finał powiatowego konkursu plastycznego odbędzie się
13 czerwca 2017 roku o godz. 16.30 w Młodzieżowym
Domu Kultury w Puławach (ul. Sieroszewskiego 4).

9. Informacje
dodatkowe

Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora
konkursu i nie będą odsyłane.

Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z:





bezpłatnym przeniesieniem na organizatora praw autorskich zgodnie z art. 50 ustawy
z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 24, poz. 83),
akceptacją regulaminu konkursu,
wyrażeniem zgody na bezpłatne eksponowanie nadesłanych prac,
wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych
Uczestnika wyłącznie na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 929 z późn. zm.)

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych:
www.bib.pulawy.powiat.pl , www.mdk.pulawy.pl.
Szczegółowe informacje można uzyskać również pod nr tel. 81 886 14 74
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pbpulawy@onet.pl .

