Regulamin Konkursu plastycznego Odzwierciedlenye
dla nauczycieli, słuchaczy oraz sympatyków
Policealnego Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu
§1
Cele Konkursu
1. Promocja Skibowej Biblioteki.
2. Propagowanie obchodów Miesiąca Bibliotek Szkolnych.
3. Pobudzenie aktywności wśród szkolnej społeczności.
4. Zachęcenie do rozwijania własnych umiejętności plastycznych oraz graficznych przy
pomocy różnych technik.
§2
Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu plastycznego jest Biblioteka PSAK „SKiBA” we Wrocławiu.
§3
Założenia organizacyjne
1. Konkurs jest skierowany do nauczycieli, słuchaczy i sympatyków PSAK „SKiBA” we
Wrocławiu.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 5 do 21 października 2021 r.
3. Prace plastyczne biorące udział w Konkursie muszą być pracami własnymi,
indywidualnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, odnoszącymi się do tematu.
4. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką artystyczną na papierze o
formacie A3 lub A4, a także wysyłane (w formacie JPG/ PNG/ PDF) na adres mailowy:
biblioteka@skiba.edu.pl.
5. Każda praca powinna być opisana imieniem i nazwiskiem uczestnika Konkursu.
6. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na
wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu, zamieszczenia ich w mediach
społecznościowych oraz pokonkursowej wystawie prac.
7. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
8. Każdy uczestnik Konkursu poprzez wzięcie w nim udziału wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych.
9. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane ich autorom.
10. Prace złożone lub nadesłane po terminie nie będą podlegały ocenie konkursowej.

§4
Ocena prac konkursowych
1. Prace należy składać w Skibowej Bibliotece lub wysłać na adres:
biblioteka@skiba.edu.pl.
2. Prace będzie oceniać Komisja Konkursowa w składzie:
- Dyrektor Michał Kott,
- Sonia Golec,
- Agnieszka Łobocka,
- Katarzyna Szymczyk.
3. Komisja Konkursowa oceniając prace weźmie pod uwagę:
- umiejętność doboru tematu prac do ogłoszonego konkursu,
- jakość wykonania,
- oryginalność.
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
§5
Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 22 października 2021r. o
godz. 11:45 w Bibliotece.
2. Wybrane prace zostaną zamieszczone w mediach społecznościowych oraz na wystawie
w Bibliotece.
§6
Nagrody
1. Komisja Konkursowa dokona wyboru laureatów i przyzna nagrodę główną dla
pierwszego miejsca oraz nagrody dla miejsca drugiego i trzeciego.
2. Wszyscy uczestnicy otrzymają pisemne podziękowania za udział w Konkursie.
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