FILIA NR 6
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁOMŻY
ogłasza konkurs plastyczny pt. „Łomża – moje miasto”

Cele konkursu:
 rozbudzanie twórczej inwencji, kreatywności oraz aktywności plastycznej dzieci i młodzieży,
 kształtowanie wśród dzieci i młodzieży emocjonalnego stosunku do rodzinnego miasta,
 prezentacja w formie plastycznej wybranych zabytków i ciekawych miejsc Łomży lub własnej
wizji rodzinnego miasta w przyszłości,
 rozwijanie zdolności plastycznych dzieci i młodzieży.
Założenia organizacyjne:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów łomżyńskich szkół podstawowych.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę plastyczną wykonaną dowolną, płaską
techniką plastyczną w formacie A4 lub A3, która nie była wcześniej nigdzie publikowana
i nagradzana.
3. Nadesłana praca powinna być na odwrocie podpisana: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek,
adres korespondencyjny, telefon kontaktowy. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą
zakwalifikowane do konkursu!
4. Wszystkie prace złożone do konkursu przechodzą na własność Organizatora.
5. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb konkursu, tj. filmowanie, fotografowanie i bezpłatne publikowanie prac
oraz wizerunku ich autorów na stronie internetowej Biblioteki i w mediach promujących
wydarzenie. Prace mogą być drukowane w dowolnej liczbie i w dowolnym nakładzie oraz
zamieszczane
w Internecie.
6. Każdy uczestnik wraz z pracą składa zgodę na wzięcie udziału w konkursie, podpisaną przez
rodzica lub prawnego opiekuna. Prace bez w/w oświadczenia rodziców/ opiekunów prawnych
nie będą brane pod uwagę. Wzór zgody stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
7. Prace należy składać do dnia 31 maja 2021 r. osobiście lub przesłać na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży, Filia Nr 6, ul. Małachowskiego 1 lok 3, 18-400 Łomża.
8. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora konkursu. Prace oceniane będą
w dwóch kategoriach: klasy 1 – 3 oraz 4 – 8.
Kryteria oceny:
 zgodność pracy z tematem konkursu,
 samodzielność i staranność wykonania pracy,
 wrażenia artystyczne
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w czerwcu 2021 r. podczas Dni Łomży.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.
Informacje o konkursie pod nr tel. 86 218-43-36,
na stronie internetowej: www.mbp-lomz.pl
na blogu Filii Nr 6 https://filianr6lomza.blogspot.com/

