Biblioteka
Szkoła Podstawowa Nr 4
im. Haliny Rudnickiej
Mława, 06. 09. 2019r.

REGULAMIN
XXVI Konkursu Plastycznego i XVII Konkursu Literackiego
pod hasłem

„Bohaterowie książek Haliny Rudnickiej ”

Halina Rudnicka urodziła się w Mławie (1909-1982), powieściopisarka, autorka książek dla
młodzieży. Największą popularność zdobyły jej powieści historyczne z czasów starożytności
greckiej i rzymskiej, m.in. Uczniowie Spartakusa, Król Agis, Syn Heraklesa, Heros w okowach.
Na wspomnieniach z czasów okupacji oparła powieści Polną ścieżką i Chłopcy ze Starówki.
Jest autorką Szeryfa w spódnicy, Zielonej rakiety
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs plastyczny i literacki jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem
i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Organizatorem konkursu plastycznego i literackiego „Bohaterowie książek Haliny Rudnickiej” jest
Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie
3. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń szkoły podstawowej.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.
II. CEL KONKURSU
1. Zadaniem konkursowym jest przedstawienie bohatera z książek Haliny Rudnickiej w formie plastycznej
lub literackiej albo przedstawienie własnego zakończenia książki wymienionej w załączonym życiorysie
pisarki.
Każda praca powinna być wykonana indywidualnie i zaopatrzona w metryczkę zawierającą:
a/ tytuł pracy,
b/ imię i nazwisko autora, wiek, klasa
c/ nazwę biblioteki lub szkoły, którą uczestnik reprezentuje
d/ imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna

(Nauczyciele dostarczają zbiorcze listy uczniów ze swojej szkoły)
2. Celem Konkursu jest:
- upowszechnianie i popularyzacja literatury
- inspiracja do twórczej refleksji i artystycznej wypowiedzi
- wyszukiwanie młodych talentów plastycznych,
- organizacja czasu wolnego młodzieży.
III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
2. Technika prac plastycznych jest dowolna. Forma prac literackich dowolna max 3 strony (czcionka 14)
3. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu 1 pracę, do tej pory niepublikowaną.
4. Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca:
- jest autorem/autorką załączonych prac i przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu,
- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych
Osobowych
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- wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanych prac
w dowolnym czasie i formie.
5. Konkurs jest dostępny na stronie www.zpo2.mlawa.pl,
Podczas przysyłania prac konkursowych wymagane jest podanie imienia, nazwiska, adresu szkoły, e-mail,
oraz numer telefonu kontaktowego.
6. Konkurs rozpocznie się dnia 6 września 2019 r., a termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 października
2019 r.(decyduje data wpłynięcia prac do organizatorów).
7. Zakwalifikowane do udziału w Konkursie zostaną wyłącznie prace, których zgłoszenie spełnia wszystkie
wymogi określone niniejszym Regulaminem.
8. Oceny prac dokona i najciekawsze prace wybierze oraz przyzna nagrody Jury składające się
z przedstawicieli Organizatora. Decyzja Jury o wynikach konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej
prawo odwołania.
9. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 30 pażdziernika 2019r.
10. Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy Konkursu o przyznaniu nagrody zostaną powiadomieni telefonicznie
lub e-mailem.
11. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej: www.zpo2.mlawa.pl ,
a prezentacja nagrodzonych i wyróżnionych prac na portalach szkoły i miasta.
12. Autorzy zwycięskich i wyróżnionych prac wyrażają zgodę na rozpowszechnianie ich w mediach
elektronicznych, drukowanych
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian
przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
IV. NAGRODY
1. Fundatorem nagród jest Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie oraz sponsorzy konkursu.
2. Nagrody i wyróżnienia to nagrody rzeczowe.
3. Laureat Konkursu oraz osoby wyróżnione zobowiązane są do odbioru nagrody.
4. Miejsce i czas odbioru nagród określi Organizator Konkursu, o czym laureat i wyróżnieni zostaną
poinformowani telefonicznie lub mailowo.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej www.zpo2.mlawa.pl
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości, niezależne od niego.
3. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać:
- tel. 23 654 48 25
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
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