REGULAMIN KONKURSU
NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

ORGANIZATOR KONKURSU:
Miejska Biblioteka Publiczna im Zofii Nasierowskiej w Ełku
ul. Armii Krajowej 17B, 19-300 Ełk
CELE KONKURSU:
- podtrzymywanie tradycji i zwyczajów związanych z obchodami Świąt Bożego
Narodzenia
- rozwijanie ekspresji twórczej, kreatywności oraz wrażliwości artystycznej
- rozwijanie zdolności manualnych młodzieży oraz dorosłych
ZAŁOŻENIA KONKURSOWE:
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu ełckiego powyżej 15
roku życia.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do Organizatora kartki
okolicznościowej, której tematem przewodnim będą Święta Bożego Narodzenia.
3. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć jedną własnoręcznie wykonaną kartkę o
maksymalnym formacie A5 (ok.148mm x 210mm).
4. Zgłoszone prace powinny być samodzielnie wykonane dowolnie wybraną techniką.
Poprawnie wykonana kartka nie powinna zawierać w środku życzeń.
5. Zgłoszone prace przechodzą na własność biblioteki.
6. Zgłoszone kartki zostaną przesłane z życzeniami do gości biblioteki.
7. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w trakcie trwania konkursu.
8. Kartkę należy dostarczć do Wypożyczalni dla Dorosłych do dnia 7 grudnia 2021r. do
godz. 18:00 wraz z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik Nr
1 do Regulaminu) oraz promocji działań biblioteki.

KRYTERIA OCENY I NAGRODY:
1. Organizator powoła Komisję Konkursową, która oceniać będzie zgłoszone prace.
2. Przy ocenie zgłoszonych prac jury konkursowe będzie brało pod uwagę:

- oryginalność pomysłu, sposób jego przedstawienia i ujęcia,
- ogólne wrażenie estetyczne pracy,
- zgodność z tematyką konkursu.
3. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.
4. Jury wyłoni zwycięzców w dniu 8 grudnia 2021r.
5. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej
Organizatora oraz jego portalach społecznościowych.
Zapraszamy do udziału w konkursie! Czekają na Państwa atrakcyjne nagrody!
Wszystkie informacje dotyczące konkursu dostepne są na stronie internetowej Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku : www.biblioteka.elk.pl lub w
Wypożyczalni dla Dorosłych pod nr. tel.: 87 621 80 86

