„Z książką mi do twarzy” - konkurs na plakat
Regulamin
„Z książką mi do twarzy” to konkurs na plakat promujący bibliotekę szkolną
Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu.
Konkurs odbywa się w ramach X Bytomskiego Festiwalu Nauki i Sztuki 2017, a jego
organizatorem jest biblioteka szkolna przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Bytomiu.
1) Cele konkursu:
a. Popularyzacja wiedzy o roli bibliotek szkolnych w systemie kultury, edukacji, nauki,
promocja czytelnictwa i zainteresowania książką.
b. Promowanie biblioteki MDK nr 1 w środowisku lokalnym.
c. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych oraz wrażliwości artystycznej
młodzieży.
d. Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.
e. Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych technik
plastycznych uczestników.
2) Organizacja i przebieg konkursu:
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
2. Uczniowie startujący w konkursie zobowiązani są do wykonania projektu plakatu
promującego biblioteką szkolną Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu.
3. Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice w formacie od A2 do B1.
W przypadku projektów w formie cyfrowej – należy dostarczyć wydruk A3 oraz zapis
cyfrowy projektu na opisanej płycie CD w którymś z poniższych formatów: .pdf,
.eps, .tiff, .jpg, .png. Formaty .tiff, .png i .jpg zapisane w rozmiarze minimalnym A2
z rozdzielczością 300 dpi. Mapy bitowe zapisane w .pdf muszą posiadać
rozdzielczość 300 dpi. Dopuszczalne są pliki otwarte w formatach .cdr oraz .ai.
4. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę z dołączoną metryczką
zawierającą:
1) imię i nazwisko autora,
2) wiek (klasa),
3) nazwę i adres szkoły,

5.
6.
7.
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4) imię i nazwisko opiekuna,
5) adres e-mail oraz numer telefonu.
Niezgodność z powyższymi warunkami będzie skutkować wykluczeniem projektu
z Konkursu.
Projekt oraz jego elementy nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności
praw autorskich i innych praw osobistych.
Uczestnik przesyłając projekt wyraża zgodę na jego wykorzystanie w celach
promocji biblioteki i placówki Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu.
Prace należy dostarczyć do 19 kwietnia 2017 r. do biblioteki MDK nr 1
w Bytomiu przy ul. Powstańców Warszawskich 12, z dopiskiem „Konkurs
na plakat”.

3) Ocena i podsumowanie konkursu:
1. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Dyrektora MDK nr 1.
2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: gimnazja oraz szkoły
ponadgimnazjalne.
3. Werdykt Komisji oceniającej prace konkursowe jest ostateczny i nie podlega
zaskarżeniu.
4. Wyniki, a także termin wernisażu wystawy i wręczenia nagród zostaną
zamieszczone na stronie www.mdk.bytom.pl.
5. Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie oraz stronach
internetowych.
6. Autorom najlepszych prac zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika
warunków konkursu określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności wyrażenia
zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,
z późn. zm.) w tym: zgody na publikowanie imienia i nazwiska uczestnika oraz jego pracy.
Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora konkursu (p. Anna Żynda)
w bibliotece MDK nr 1 lub pod nr telefonu 506-206-360.
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