REGULAMIN

IV. EDYCJA AKCJI
NAJDŁUŻSZA KSIĄŻKA ŚWIATA
ORGANIZATORZY
Studenckie Koło Naukowe Animatorów Kultury Literackiej Dzieci przy Wydziale Pedagogicznym
Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie –
Filia nr 10, ul. Podchorążych 1, 35-216 Rzeszów, tel. (17) 8669 476, -478, e-mail:
filia-10@wimbp.rzeszow.pl
CELE AKCJI
Celem akcji jest promowanie czytelnictwa wśród dzieci, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik
plastycznych, rozbudzanie wyobraźni, zachęcenie dzieci do kreatywności i oryginalności myślenia.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Akcja jest adresowana do dzieci w wieku 5-10 lat, mieszkańców Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego.
2. Zadaniem uczestnika jest zilustrowanie postaci literackiej na podstawie przeczytanego wiersza lub
opowiadania Wandy Chotomskiej. Ilustracja może zawierać także tekst stworzony przez dziecko.
3. Każdy Autor może zgłosić do konkursu jedną pracę wykonaną indywidualnie, dowolną techniką na
papierze formatu A3.
4. Prace powinny być pomysłami własnymi, indywidualnymi, które wcześniej nie były nagradzane.
5. Prace można składać we wszystkich placówkach WiMBP w Rzeszowie, w godzinach otwarcia
wybranych placówek.
6. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
7. Prace powinny zawierać informacje: imię i nazwisko Autora, numer Przedszkola, Szkoły, imię
i nazwisko opiekuna.
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Prace należy dostarczyć do 9 marca 2018 r. Prace złożone/wysłane po tym terminie nie wezmą
udziału w akcji.
2. Wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora konkursu.
3. Informacja o akcji zostanie umieszczona na stronie www.wimbp.rzeszow.pl
4. Przystąpienie do udziału w wydarzeniu i akcepcja niniejszego regulaminu wiąże się z wyrażeniem
zgody na umieszczenie na stronie WiMBP w Rzeszowie zdjęć z wizerunkiem uczestnika, kopi pracy
oraz przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą
przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia akcji.
5. Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest akceptacja niniejszego regulaminu oraz dostarczenie, wraz
z pracą, podpisanego oświadczenia przez rodzica lub opiekuna prawnego (do pobrania na stronie:
www.wimbp.rzeszow.pl).
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Wydarzeniu.
2. Składanie „Najdłuższej Książki Świata” odbędzie się 11 kwietnia 2018 r., godz. 10.00 na Placu
zabaw przy ul. Podchorążych 1 (obok Filii nr 10). Podczas akcji odbędzie się spotkanie autorskie
z Ewą Chotomską – pisarką, autorką tekstów piosenek dla dzieci.
3. Do wspólnego składania „Najdłuższej Książki Świata” zostaną zaproszone dzieci ze szkół
i przedszkoli, w których uczniowie wykonają największą ilość prac.
4. Za udział dzieci w akcji „Najdłuższa Książka Świata” nauczyciele oraz szkoły i przedszkola otrzymają
podziękowania. Dzieci otrzymają okolicznościowe przypinki, kolorowe zakładki do książek i słodycze.
Kontakt:
Dr hab. prof. UR Alicja Ungeheuer-Gołąb – ala.u@interia.pl
Maria Jamróg – filia-10@wimbp.rzeszow.pl
Akcja dofinansowana przez Prezydenta Miasta Rzeszowa w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.

