Regulamin konkursu „Trasa wycieczki po Legnicy”
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu są Dział Informacyjno-Bibliograficzny i Regionalny, Czytelnia
Naukowa Legnickiej Biblioteki Publicznej, ul. Piastowska 22, 59-220 Legnica oraz Zarząd
Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Legnicy.
2. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Biblioteki www.biblioteka.legnica.eu
II. Cele konkursu
1. Zapoznanie się ze współczesną Legnicą i jej historią.
2. Promocja spędzania wolnego czasu w gronie rodziny i przyjaciół.
3. Wykorzystanie nowych technologii do promocji Legnicy.
III. Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej lub filmu pt.
„Trasa wycieczki po Legnicy”
2. Ukazanie ciekawych miejsc, obiektów, postaci na terenie Legnicy.
III. Warunki uczestnictwa w konkursie :
1. Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 14 do 16 lat (klasa VII-VIII
szkół podstawowych, klasa III gimnazjum i I liceum) z terenu miasta Legnicy.
2. Praca powinna być wykonana indywidualnie.
3. Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
4. Prace należy nagrać na płytę CD/DVD i podpisać (imię, nazwisko, wiek, szkoła,
klasa, adres do korespondencji, tel. kontaktowy).
5. Prace należy przesłać lub dostarczyć do organizatora, do dnia 13.12.2018 r. na
adres: Legnicka Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 22, 59-220 z dopiskiem
„Konkurs - Trasa wycieczki po Legnicy”.
6. Do prac należy dołączyć pisemne oświadczenie uczestnika konkursu oraz
rodzica/opiekuna prawnego (wg wzoru przedstawionego w pkt. VI).
7. Prezentacja multimedialna (w formie slajdów) lub film zgłoszone do konkursu
powinny trwać maksymalnie 15 minut i być zapisane w formacie umożliwiającym
otwarcie ich bezpośrednio w programie Power Point (pliki ppt, pptx, pps) lub w formacie
pliku wideo (avi, mpge).
8. W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystanych materiałach
źródłowych.
IV. Ocena i Nagrody :
1. Kryteria oceny:

a) zgodność treści z hasłem przewodnim konkursu,
b) poprawność merytoryczna zamieszczonych informacji,
c) przejrzysty i uporządkowany układ,
d) adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści,
e) innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu,
f) ogólne wrażenie estetyczne.
2. Komisja Konkursowa wyłoni 3 laureatów – przyznane zostaną nagrody rzeczowe za I, II
i III miejsce. Organizator zastrzega sobie możliwość innego rozdziału nagród. Dopuszcza się
możliwość przyznania wyróżnień.
3. Wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości. Jednocześnie laureaci i osoby
wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem o przyznaniu nagrody.
Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się 18.12.2018 r. o godz.
13.00 w siedzibie Legnickiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piastowskiej 22.
V. Postanowienia końcowe
1. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora
konkursu.
2. Szczegółowe informacje pod nr tel.: 76 722 60 22 lub 76 722 52 84 oraz e-mail:
dibir@biblioteka.legnica.eu
VI. Oświadczenie uczestnika konkursu i rodzica/opiekuna prawnego
Oświadczam, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej
twórczości…………............................................................... (imię i nazwisko uczestnika
konkursu) i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.
Udzielam organizatorowi konkursu nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej
terytorialnie licencji na umieszczenie pracy w całości lub częściach na stronach
internetowych organizatora konkursu, wykonanie reprodukcji nagrodzonych i
wyróżnionych prac oraz ich powielenie w materiałach promocyjnych i edukacyjnych
związanych z konkursem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością
organizatora.
Wyrażam
niniejszym
zgodę
na
umieszczenie
danych
osobowych:
…………………………………......................................... (imię i nazwisko uczestnika
konkursu) w bazie danych organizatora konkursu „Trasa wycieczki po Legnicy” oraz
przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2015, poz. 2135 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu oraz
dalszego wykorzystania prac.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku ………………….........................................
(imię i nazwisko uczestnika konkursu), ewentualnych zdjęć z wręczenia nagród, danych
osobowych (imię i nazwisko, wiek, szkoła) w celach promocyjnych konkursu.
…………………………………..
(podpis uczestnika konkursu)

…………………………………………..
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

