Regulamin
konkursu plastycznego dla dzieci
promującego Światowy Dzień Wody

ORGANIZATOR KONKURSU
Miejska Biblioteka Publiczna Kielcach
WSPÓŁORGANIZATOR
Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
CELE KONKURSU
1. Promocja wody, jako nieodłącznego składnika życia ludzkiego.
2. Uświadomienie, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą
spadek jej zasobów.
3. Racjonalne jej wykorzystanie.
ZAŁOŻENIA KONKURSU
1. Konkurs polega na zaprojektowaniu i wykonaniu rysunku lub plakatu promującego wodę.
Prace konkursowe powinny być wykonane techniką płaską (akwarela, plakatówka,
wycinanka, kredki, techniki mieszane itp.) w formacie A3 lub A4.
2. Konkurs obejmuje swym zasięgiem terytorium Kielc.
3. W konkursie może brać udział każde dziecko w wieku od 5 do 12 lat.
4. Każdy może zgłosić wyłącznie jedną samodzielnie wykonaną pracę nie wzorowaną
na już istniejących.
5. Sposób opisania pracy na odwrocie kartki:
- nazwisko i imię dziecka, wiek,
- kontakt wraz z numerem telefonu
- tytuł pracy

4. Zgłoszenie do konkursu następuje przez doręczenie pracy do najbliższej filii
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach z dopiskiem: Konkurs „Światowy Dzień
Wody”.
5. Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych przez Jury powołane przez
organizatorów:
I Dzieci w wieku 5 – 7 lat
II Dzieci w wieku 8 – 10 lat
III Dzieci w wieku 11 – 12 lat
6. Kryterium oceny:
Zgodność z tematem, samodzielność, kreatywność.
7. Organizatorzy konkursu nie zwracają prac konkursowych. Zastrzegają sobie także
możliwość publikacji nagrodzonych prac w mediach, na stronach internetowych
i w innych materiałach dotyczących wystawy oraz w ramach promocji działalności
organizatorów.
8. Udział w konkursie jest bezpłatny.
TERMINARZ KONKURSU:
1. Konkurs rozpocznie się 09.01.2017 r.
2. Prace przyjmowane będą w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach do
04.03.2017 r.
3. Informacje o nagrodach i wyróżnieniach ukażą się na stronie internetowej MBP do
13.03.2017 r.
4. Dokładna data i godzina wręczenia nagród i otwarcia wystawy podana zostanie na
stronach internetowych organizatorów i zaproszeniach indywidualnych dla laureatów
konkursu.
5. W przypadku nieobecności finalisty na otwarciu wystawy i wręczeniu nagród
organizatorzy proszą o kontakt w godz. 9–15, tel. 41 368 54 09.

Kielce, 09.01.2017 r.

