Konkurs

Białołęka bliska sercu.
Prezentacje twórczości literackiej, malarskiej i
fotograficznej.

Regulamin
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem projektu Białołęka bliska sercu. Prezentacje twórczości literackiej,
malarskiej i fotograficznej zwanego dalej Konkursem jest Biblioteka Publiczna w
Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ul. Kowalczyka 3 oraz Biblioteka Szkolna
Zespołu Szkół nr 106 w Warszawie przy ul. Van Gogha 1.
2. Celem projektu jest:
a. umożliwienie mieszkańcom Białołęki przedstawienia za pomocą fotografii,
obrazu lub krótkiego utworu literackiego (wiersza, eseju, opowiadania) swojej
Małej Ojczyzny;
b. aktywizacja młodzieży;
c. aktywizacja seniorów;
d. łączenie pokoleń i integracja środowiska lokalnego wokół biblioteki;
e. edukacja społeczna;
3. Fundatorem nagród przyznawanych w Konkursie jest Biblioteka Publiczna w
Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
4. Konkurs trwa od 1.12.2010 r. do 01.05.2011 r. W tym terminie będą przyjmowane
prace uczestników do Konkursu.

5. Rozstrzygnięcie Konkursu, ogłoszenie listy zwycięzców oraz uroczysty wernisaż prac
konkursowych nastąpi w dniu 25.05.2011 r.

II. Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba w wieku 14 – 100 lat, która
amatorsko zajmuje się pisaniem, fotografowaniem, bądź malarstwem.
2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika
regulaminu, który zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim
zasad.
3. Do udziału w Konkursie nie zostaną dopuszczone prace wykonane na odpłatne
zlecenie lub do których prawa autorskie zostały przekazane osobom trzecim, a
także takie co do których zaistnieje podejrzenie, że naruszają prawa autorskie
lub prawa pokrewne, bądź czyjekolwiek dobra osobiste.
4. Teksty utworów literackich można przesyłać w formie elektronicznego pliku
tekstowego na adres czytn20@e-bp.pl w temacie wpisując „Konkurs” lub
przekazać osobiście na płytce CD-ROM, a także w formie papierowej do
Czytelni Naukowej nr XX przy ul. Van Gogha 1 lub do Biblioteki Szkolnej
Zespołu Szkół nr 106 przy ul. Van Gogha 1.
5. Prace plastyczne należy zgłaszać osobiście do Czytelni Naukowej nr XX
przy ul. Van Gogha 1 lub do Biblioteki Szkolnej Zespołu Szkół nr 106 przy
ul. Van Gogha 1.
6. Zdjęcia, fotografie wywołane, należy zgłaszać osobiście do Czytelni
Naukowej nr XX lub do Biblioteki Szkolnej Zespołu Szkół nr 106. Można
także nadsyłać w formie elektronicznej na adres: czytn20@e-bp.pl w temacie
wpisując „Konkurs”.
7. Każdy uczestnik może dostarczyć dowolną liczbę prac z jednej kategorii.
8. Udział w Konkursie jest wolny od wszelkich opłat.
9. Wszystkie zgłoszone prace powinny być związane z tematyką Białołęki.
10. Zgłoszone prace powinny być wykonane osobiście przez uczestników.
11. Zgłoszone na Konkurs prace powinny być opatrzone metryczką zawierającą
następujące informacje:
imię i nazwisko autora

dane kontaktowe (adres zamieszkania, numer telefonu, adres mailowy)
oraz oświadczenie o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych
osobowych przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Białołęka i
Biblioteki Szkolnej Zespołu Szkół nr 106 dla celów postępowania
konkursowego
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bliska

sercu.

Prezentacja

twórczości

literackiej, malarskiej i fotograficznej.
krótki komentarz w przypadku fotografii i prac plastycznych
12. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza upoważnienie dla Organizatora
do

korzystania

ze

zgłoszonych

prac

w

zakresie

publicznego

rozpowszechniania.
13. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby współpracujące z Organizatorem
oraz członkowie ich najbliższej rodziny.

III. Wyłonienie laureatów Konkursu
1. Prace zakwalifikowane do udziału w Konkursie oceni jury powołane
specjalnie do tego celu przez Organizatora, które wyłoni zwycięzców
Konkursu. W skład jury wejdą pracownicy Biblioteki Publicznej w
Dzielnicy Białołęka, Biblioteki Szkolnej Zespołu Szkół nr 106 i inne osoby
zaproszone do składu jury.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 25.05.2011 r. W dniu tym zostaną
ogłoszeni i nagrodzeni laureaci.
3. Na zwycięzców czekają cenne nagrody z każdej kategorii.
4. Organizatorzy przewidują zorganizowanie wystawy z pracami uczestników
Konkursu.

