Biblioteka Śląska w Katowicach we współpracy ze Śląskim Klubem Fantastyki zapraszają
uczniów piątej i szóstej klasy szkoły podstawowej oraz uczniów szkół gimnazjalnych z całej
Polski do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Hobbit – opowieści
o powieści”.
Regulamin
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Hobbit – opowieści o powieści”
I. Organizator
Biblioteka Śląska w Katowicach z siedzibą przy pl. Rady Europy 1,
40-021 Katowice
II. Cele konkursu
1. Rozwijanie umiejętności plastycznych uczniów.
2. Zachęcenie dzieci i młodzieży do prezentowania własnej twórczości.
3. Popularyzacja literatury fantastycznej.
4. Rozwijanie wyobraźni.
III. Zasady uczestnictwa
1. Konkurs adresowany jest do uczniów piątej i szóstej klasy szkoły podstawowej
oraz uczniów szkół gimnazjalnych.
2. Praca nadesłana na konkurs musi być pracą własną, wcześniej niepublikowaną
i nienagrodzoną w konkursach plastycznych.
3. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice,
format maksymalnie A3.
4. Temat pracy:
Zaprojektowanie znaczka pocztowego. W Hobbitonie działała poczta,
a jej zwierzchnikiem był burmistrz. Praca zgłoszona na konkurs powinna
przedstawiać, jak wyglądał znaczek pocztowy w Hobbitonie.
5. Do pracy konkursowej należy dołączyć:
• kartę zgłoszenia – wzór karty stanowi zał. 1 do niniejszego Regulaminu
• podpisane przez opiekuna prawnego oświadczenie o przeniesieniu
autorskich praw majątkowych, którego wzór stanowi zał. 2
do niniejszego Regulaminu.
6. Jeden autor może nadesłać tylko 1 pracę.
IV. Termin i miejsce nadsyłania prac
Prace należy składać lub przesyłać w terminie od 3.04.2017 r. do 14.06.2017 r.
(decyduje data stempla pocztowego) na adres: Biblioteka Śląska, pl. Rady
Europy 1, 40-021 Katowice, z dopiskiem na opakowaniu „Ogólnopolski Konkurs
Plastyczny Hobbit – opowieści o powieści”.
V. Jury
Jury konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu.

VI. Kryteria oceny prac
• twórczy charakter pracy,
• zgodność z tematyką,
• estetyka pracy,
• samodzielność i oryginalność.
VII.

Rozstrzygnięcie konkursu
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 4.09.2017 r.
2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie
internetowej Biblioteki Śląskiej. Laureaci zostaną powiadomieni dodatkowo
odrębnym pismem.
3. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 17.11.2017 r. w Bibliotece Śląskiej
w Katowicach.
4. Nagrody zostaną przydzielone na następujących zasadach:
I miejsce w konkursie,
II miejsce w konkursie,
III miejsce w konkursie
oraz dwa równorzędne wyróżnienia.
Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, a dodatkowo najlepsze prace zostaną
opublikowane w zbiorowym wydawnictwie, którego promocja odbędzie się
17.11.2017 r. w Bibliotece Śląskiej.

VIII.

Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym
Regulaminie. Wszelkie zmiany będą podane do publicznej wiadomości.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które
po konkursie przechodzą na własność Organizatora.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.

IX. Kontakt
Wszelkich informacji na temat konkursu udziela:
1. Aneta Satława, kierownik Działu Promocji Biblioteki Śląskiej
tel.: (+48) 32 20 83 718, (+48) 32 20 83 739, e-mail: promocja@bs.katowice.pl
2. Informacje na temat konkursu dostępne są również na stronie: www.bs.katowice.pl

Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
„Hobbit – opowieści o powieści”
PROSIMY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM

Dane autora:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………
Wiek: ……………………………………….…………………………………………………
Klasa/ Nazwa szkoły: …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Adres korespondencyjny: …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail: ………………………………………………………………………………….
Numer telefonu: ………………………………………………………………………………
Tytuł pracy: ……………………………………………………………………

…………………………
Miejscowość i data

…………………………….
Podpis

Załącznik nr 2
ZGODA – OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Ja niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na podanie do wiadomości publicznej imienia
i nazwiska mojego dziecka:…………………………………………..……………………….*
w związku z jego udziałem w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Hobbit – opowieści
o powieści” organizowanym przez Bibliotekę Śląską w Katowicach. Wyrażam również zgodę
na:
• przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych umieszczonych
w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji Konkursu
• na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w szczególności utrwalonego
na zdjęciach i materiałach filmowych do celów promocji Konkursu i wydawnictwa
pokonkursowego.
Jednocześnie oświadczam, że nieodpłatnie udzielam licencji niewyłącznej na korzystanie
z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej mojego dziecka, zwanej dalej
„Utworem” na następujących polach eksploatacji:
1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową,
2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono
– wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
3. w zakresie rozpowszechniania dzieła w sposób inny niż określony w pkt. 2
– publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Ponadto wyrażam zgodę na dokonywanie koniecznych zmian Utworu przez Organizatora
Konkursu, wynikających z opracowania redakcyjnego, nie naruszających uprawnień autora
w zakresie autorskich praw osobistych.

…………………………………
miejscowość, data

* imię i nazwisko autora pracy

……………………………….….
czytelny podpis rodzica/opiekuna

