Regulamin Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach dotyczący Konkursu pt. „Kiedy
czytam nie ma nudy”
Organizator konkursu – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach, ul Wolności 16,
11 – 430 Korsze, tel. (89) 754 01 23
Cel konkursu:
1. Popularyzacja czytelnictwa.
2. Pobudzenie pasji czytelniczych oraz zamiłowanie do literatury wśród dzieci, młodzieży
oraz dorosłych.
3. Doskonalenie technik czytania oraz rozwój wyobraźni.
4. Wspieranie indywidualnych czytelniczych zainteresowań dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
5. Doskonalenie umiejętności posługiwania się nowymi technologiami.
Uczestnictwo w konkursie – uczestnikiem może być każda osoba (uczniowie szkół
podstawowych, szkół średnich oraz osoby dorosłe) zamieszkująca teren miasta i gminy
Korsze.
Przedmiot i zasady konkursu :
1. Film może być zrealizowany przez jedna osobę lub grupę osób.
2. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić jeden film. Jeżeli film realizuje grupa osób, film
zgłasza jedna osoba.
3. Czas projekcji filmu nie powinien przekroczyć 10 minut.
Uczestnicy konkursu:
1.Uczestnictwo w konkursie – uczestnikiem może być każda osoba (uczniowie szkół
podstawowych, szkół średnich oraz osoby dorosłe) zamieszkująca teren miasta i gminy
Korsze.
2. W imieniu uczestnika niepełnoletniego filmiki zamieszczają rodzice, opiekunowie lub
rodzeństwo pełnoletnie z informacją kto wykonał dany film.
3. Uczestnik konkursu zamieszczając film na portalu wyraża zgodę na jego publikację i
publikację swoich danych osobowych i wizerunku.
4. Uczestnik konkursu w komentarzu pod postem wyraźnie akceptuje regulamin konkursu.
Nie dokonanie takiej akceptacji dyskwalifikuje uczestnika z konkursu.

Informacje dodatkowe
1. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z
organizacją konkursu na łamach serwisu.
2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez
serwis Facebook, ani z nim związany.
Termin nadsyłania prac:
Film należy zamieścić w komentarzach pod plakatem promującym konkurs
do 17 maja 2020 r. na profilu FACEBOOK Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Korszach
Kryteria oceny:
W komisji zasiadają wszyscy obserwujący profil MGBP w Korszach
na portalu
społecznościowym Facebook. Głosujemy/lajkujemy do 18 maja 2020 r. Prace, które zbiorą
największą ilość głosów wygrywają!!!
Nagrody– Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy za I, II i III
miejsce.
Podsumowanie konkursu – wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości
na stronie internetowej https://mgbpkorsze.pl/ oraz na funpage-u MGBP w Korszach.

