REGULAMIN KONKURSU
Powiatowy konkurs graficzny pod tytułem „Motyw Ludowy”
Organizatorami konkursu graficznego na projekt motywu ludowego zwanego dalej
"Konkursem" jest Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej, Multicentrum,
ul. Warszawska 12c, oraz firma Bialcon z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ul. Celników
Polskich 14, zwanymi dalej Organizatorami.
Konkurs prowadzony jest pod nazwą: „Motyw Ludowy”

1. Główne cele konkursu
a)
b)
c)
d)
e)

popularyzacja umiejętności obsługi programów graficznych
rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej
rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci
prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci
edukacja i pokazanie jak mądrze korzystać z komputera

2. Uczestnictwo
a) Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
b) Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w powiecie bialskim. Konkurs skierowany jest do dzieci
w wieku 7-9 lat, zwanych dalej „Uczestnikiem”, którzy są reprezentowani przez
przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna prawnego.
c) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy graficznej.

3. Zasady
a) Uczestnicy mają za zadanie przygotować pracę plastyczną wykonaną w programie
ARtrage na zajęciach graficznych w pracowni w Multicentrum, po uprzednim
zapisaniu się na zajęcia.
b) Przed zajęciami opiekun prawny uczestnika zobowiązany jest wypełnić i dostarczyć
Organizatorom formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej
www.multicentrum.mbp.org.pl bądź w Multicentrum.
c) Zajęcia z grafiki komputerowej prowadzone są przez instruktora Multicentrum,
plastyka Panią Lillę Wielgan- Michaluk.
d) Terminy zajęć podane są na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej
(www.mbp.org.pl), oraz na stronie Multicentrum (www.multicentrum.mbp.org.pl).

e) Zajęcia prowadzone są 10.01, 12.01, 17.01, 19.01, 24.01, 26.01.2018 roku od godziny
16.00 do godziny 17.30, oraz 13.01 i 27.01.2018 r. od godziny 11.00 do godziny 12.30.
Na zajęcia obowiązują zapisy pod numerem telefonu +83 341 60 17, bądź osobiście
w Multicentrum ul. Warszawska 12c.
f) Format pracy graficznej: A4
g) Prace oceniane będą pod względem: oryginalności
staranności wykonania, zgodności z tematem Konkursu.

i

pomysłowości,

h) Pracę oceniane będą po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dostępnego
w placówce Multicentrum, bądź na stronie internetowej pod adresem
www.multicentrum.mbp.org.pl.
i)

Przekazanie prac konkursowych jest równoznaczne udzieleniem Organizatorowi
zgody na nieodpłatne wykorzystanie w/w prac bezterminowo, bez żadnych
ograniczeń terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa
w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami).

4. Jury
a) Pracę w Konkursie będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatorów
w składzie:
a. Prezes Zarządu firmy Bialcon
b. Plastyk - instruktor
c. Plastyk - instruktor
b) Jury, biorąc pod uwagę wartość artystyczną prac graficznych przyzna:
a. Nagrodę główną I miejsce
b. Nagrodę za II miejsce
c. Nagrodę za III miejsce
d. 3 nagrody wyróżnienia

5. Nagrody
a) Nagroda główna- ufundowana przez Organizatora firmę Bialcon, wydruk grafiki
na tkaninie, zestaw malarski, użycie grafiki w kolekcji firmy Bialcon.
b) Nagroda za zajęcia II miejsca- zestaw przyborów plastycznych.
c) Nagroda za zajęcie III miejsca- zestaw przyborów plastycznych.
d) 3 nagrody wyróżnienia- zestaw przyborów plastycznych.
e) Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody
ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.
f) Zwycięzcom konkursu nie przysługuje także prawo do wymiany lub zamiany nagród.
g) Jury sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu, który będzie dostępny
w siedzibie Organizatora.

6. Wyłonienie Zwycięzcy, Ogłoszenie Wyników, Wręczenie nagród
a) Wybór osób nagrodzonych zostanie dokonany spośród wszystkich prac, które spełniły
wymagania, o jakich mowa jest w punkcie 2 i 3.
b) Ogłoszenie wyników nastąpi 15 lutego 2018 roku. Informacja o wynikach konkursu
zostanie zamieszczona na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej
(www.mbp.org.pl) oraz Multicentrum (www.multicentrum.mbp.org.pl).
c) Niezależnie od powyższego, zwycięzcy (I miejsce, II miejsce, III miejsce) i wyróżnieni
(I, II, III) zostaną powiadomieni przez Organizatorów o przyznaniu im nagród oraz
terminie ich uroczystego wręczenia telefonicznie w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia
wyników. Kontakt nastąpi w godzinach 8.00 – 15.00.

