REGULAMIN
Konkursu literacko- plastycznego
„Niezwykły świat Hobbita” na podstawie książki J.R.R. Tolkiena
pt. „Hobbit, czyli tam i z powrotem”.
Celem konkursu jest:





Popularyzacja książki sławnego pisarza angielskiego Johna Ronalda Reuela Tolkiena.
Rozwijanie wśród uczniów zainteresowanie współczesną literaturą młodzieżową.
Rozwijanie uzdolnień plastycznych uczniów.
Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr8 w Otwocku.

Zasady Konkursu:
1. Organizatorem Konkursu jest Filia Nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku we
współpracy z biblioteką szkolną przy szkole Podstawowej Nr 8 (SP8)
w Otwocku.
2. Czas trwania konkursu 18.02 – 04.03. 2021r.
3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej.
4. Prace plastyczne należy wykonać farbami lub kredkami w formacie A4, na kartkach bloku
technicznego.
Z drugiej strony kartki piszemy:
- kto jest autorem pracy / imię i nazwisko ucznia oraz klasa/ ,
- co przedstawia praca / z jakiej sceny pochodzi przedstawiona ilustracja/.
5. Prace powinny być wykonane estetycznie a ich treść zgodna z tematem.
6. Prace konkursowe składamy w Filii Nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku lub
w bibliotece szkolnej SP8, najpóźniej do 4 marca 2021r.
7. Najlepsze praca zostaną nagrodzone i wykorzystane w teatrzyku obrazkowym

kamishibai.
8. Rodzic lub opiekun ucznia biorącego udział w Konkursie wyraża zgodę na zastosowanie
wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Formularz zgłoszeniowy do udziału
w konkursie w Załączniku nr 1.
9. Dane osobowe Uczestników konkursu przekazane Organizatorom przez rodziców lub
pełnoprawnych opiekunów będą przez niego przetwarzane wyłącznie w celu realizacji
konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem otrzymania
nagrody w konkursie. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku, głosu oraz
imienia i nazwiska na stronie internetowej Organizatora oraz przetwarzania ich w celu
realizacji konkursu. W każdej chwili uczestnik ma prawo do wycofania swoich danych
osobowych.
10. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na

internetowej www.bibliotekaotwock.pl
oraz na stronie SP8 W Otwocku najpóźniej do 25 marca 2021r..

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany
przepisów prawnych lub z innej istotnej przyczyny.

ZAPRASZAMY

