
 REGULAMIN KONKURSÓW:

- na portret Mikołaja Kopernika

 - na znaczek o tematyce związanej z Mikołajem Kopernikiem

       

1. Organizatorem konkursów jest Biblioteka Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa
    Religi w Olsztynie.

2. Cele konkursów:    
           - Popularyzacja wiedzy historycznej o Mikołaju Koperniku.
      - Poszerzenie wiedzy o czasach Mikołaja Kopernika.
      - Rozbudzenie wyobraźni twórczej oraz zainspirowanie do rozwijania zdolności 
         oraz umiejętności plastycznych.
      - Prezentacja walorów poznawczych znaczka.
      - Zachęcenie do korzystania z księgozbioru Biblioteki w celu rozwijania
        zainteresowań czytelniczych.

 3. Przedmiotem prac konkursowych jest:

     - praca plastyczna przedstawiająca portret Mikołaja Kopernika
     - projekt okolicznościowego znaczka pocztowego upamiętniającego postać
       Mikołaja Kopernika
  
4. Konkurs jest adresowany do uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły
    Policealnej im. prof.  Zbigniewa Religi w Olsztynie

5. Wymagania dotyczące pracy konkursowej:     

• Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 4  prace plastyczne (2 portrety
 i 2 projekty znaczka) 

• Portret - format pracy min. A4, technika dowolna (kredki, farby, pastele, 
kolaż, grafika komputerowa)

• Projekt znaczka - projekt musi być zgodny z zasadami budowy znaczka 
pocztowego – rysunek główny powinien zawierać:

   - rok, nominał
   - napis okolicznościowy „550 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika”
   - projekt może być ząbkowany lub nieząbkowany

• Prace konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane

• Prace plastyczne konkursowe, wypełnioną KARTĘ  ZGŁOSZENIA 
zawierającą tytuły prac,  dane uczestnika konkursu oraz oświadczenie prosimy 
dostarczyć do biblioteki szkolnej

6. Terminarz: 
     - składanie prac plastycznych do 15 lutego 2022 r. do biblioteki szkolnej
     - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród luty 2022 r.



7.  Kryteria oceny:  
     - zgodność z tematyką  konkursu
     - oryginalność ujęcia tematu, sposób przedstawienia
     - ogólne wrażenie estetyczne.   

8.   Prezentacja propozycji konkursowych - na stronie szkoły lub w bibliotece.

9.   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w wyniku decyzji Komisji Konkursowej,
      wręczenie nagród w terminie zgodnie z dodatkową informacją.
10. Wszystkie prace plastyczne  przedstawiające portret i znaczek Mikołaja 
Kopernika pozostaną własnością biblioteki, prace nie będą zwracane Autorom.
11. Prawa Autorów:

     -  Organizatorzy zobowiązują się do poszanowania autorskich praw osobistych
        Autorów.

     -  Autorzy potwierdzają, że projekt  portretu i znaczka zgłoszony do Konkursu
        został wykonany osobiście i nie narusza praw autorskich osób trzecich.

     -  Autorzy projektu znaczka ponoszą całkowitą odpowiedzialność wobec 
        Organizatora konkursu i osób trzecich w przypadku, gdyby projekt portretu 
         i/lub znaczka zgłoszony na Konkurs naruszał prawa autorskie oraz dobra 
        osobiste osób trzecich.


