REGULAMIN KONKURSU
1. Organizatorami konkursu są Wójt Gminy Samborzec i Gminna Biblioteka Publiczna
w Samborcu.
2. W konkursie biorą udział przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych z terenu
naszej gminy.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę wykonaną dowolną
techniką, mile widziane będą prace rodzinne, na papierze o dowolnym formacie.
4. Zdjęcia pracy konkursowej należy wysłać mailem na adres:
animator.gbpsamborzec@gmail.com do dnia 10 maja 2021 r. do godz. 15.30.
• w temacie maila należy podać tytuł konkursu oraz imię i nazwisko autora
pracy
• w treści należy wpisać imię i nazwisko autora, klasę, wiek i szkołę oraz numer
telefonu
• załączniki powinny zawierać maksymalnie 3 zdjęcia pracy, w tym jedno
przedstawiające autora z pracą
•

w załączniku należy przesłać skany, zdjęcia podpisanych przez rodzica
oświadczeń lub w przypadku braku możliwości wydruku wklejoną w maila
treść podpisaną imieniem i nazwiskiem rodzica.

5. Kategorie konkursowe:
• Przedszkolaki i dzieci z kl.0
• Dzieci z kl. I-III
• Dzieci z kl. IV-VI
•

Młodzież z kl. VII-VIII

6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą
udostępniane podmiotom trzecim.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 maja 2021 roku.
8. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 14 maja 2021 roku (lista laureatów
zostanie opublikowana na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach
społecznościowych), a rozdanie nagród, indywidualnie każdemu z laureatów
w ustalonym z bibliotekarzem terminie.

9. Organizatorzy konkursu przewidują atrakcyjne nagrody książkowe.
10. Informacji dodatkowych udzielają pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w
Samborcu, nr tel. 15 831 44 43 w.24, e-mail: animator.gbpsamborzec@gmail.com.
Postanowienia końcowe:
1. Przekazując zdjęcia pracy na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję zdjęć
pracy na tablicach wystawowych oraz na opublikowanie fotografii prac na stronie
internetowej, na Facebooku Gminnej Biblioteki Publicznej w Samborcu
www.gbp.samborzec.pl, www.facebook/gbpsamborzec.pl i w lokalnych mediach.
2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
3.
Regulamin
niniejszego
konkursu
będzie
dostępny
na
stronie
www.gbp.samborzec.pl.
4. Przekazując zdjęcia pracy na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na
zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie.

