XVI Dni Integracyjne

„Zobaczmy Siebie”
KONKURS PLASTYCZNY

„Inny nie znaczy gorszy”

Książnica Beskidzka
w Bielsku-Białej
ul. Słowackiego 17a
Bielsko-Biała

Organizator konkursu:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Bielsku-Białej oraz
Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej.
Cele konkursu:
- rozwijanie zainteresowań plastycznych,
- przełamanie stereotypów postrzegania niepełnosprawności, podziałów MY ONI, czyli
sprawni i niesprawni.
Tematem prac plastycznych winna być integracja osób niepełnosprawnych ze
środowiskiem.
Konkurs realizowany w ramach organizowanych przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich Zarząd Oddziału w Bielsku-Białej oraz Książnicę Beskidzką w Bielsku-Białej
XVI Dni Integracyjnych.
Regulamin konkursu:
– konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich
z terenu miasta Bielska-Białej,
– czas trwania konkursu od października br. do 23.11.2018 r.,
– dopuszczalne wszystkie techniki plastyczne,
– prace o wymiarach od A4 do A3,
– prace nie mogą być nigdzie publikowane,
– praca winna być wykonana przez jednego uczestnika. Nie dopuszcza się do konkursu
prac zbiorowych,
– prace konkursowe nie będą zwracane uczestnikom,
– prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych (7–12 lat, 13–19 lat)
– prace powinny być opisane w następujący sposób:
imię i nazwisko,
wiek,
szkoła,
nr telefonu,
dopisek „Inny nie znaczy gorszy”,
– dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie na
potrzeby realizowanego konkursu,
– członkowie rodzin organizatorów konkursu nie mogą brać udziału
w konkursie,
– termin składania prac upływa 23.11.2018 r., w Filii Integracyjnej Książnicy
Beskidzkiej ul. Rychlińskiego 20, Filii w Wapienicy ul. Cieszyńska 367
lub w Dziale Marketingu i Promocji Książnicy Beskidzkiej,
- ogłoszenie wyników odbędzie się 30.11.2018 r. o godz.11.00
w Filii Integracyjnej Książnicy Beskidzkiej ul. Rychlińskiego 20 ,
– przewiduje się przyznanie I, II i III miejsca w każdej z kategorii konkursu.
Komisja przewiduje także możliwość przyznania wyróżnień dla kolejnych
osób biorących udział w konkursie,
– oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatorów,
– organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretacji niniejszego
regulaminu oraz rozstrzygania kwestii nie ujętych w regulaminie.

Zapraszamy i życzymy wszystkim uczestnikom powodzenia
Organizatorzy

