Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku
serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na:

„Ekslibris - logo Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku”

1. Organizator Konkursu
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku
44-200 Rybnik
ul. Chrobrego 27
pbwrybnik@wom.edu.pl

2. Adresat Konkursu
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych Rybnika i Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.
3. Cel Konkursu
Celem Konkursu jest stworzenie własnościowego, graficznego znaku bibliotecznego,
którym będą sygnowane zbiory biblioteki, materiały promocyjne, strona internetowa
biblioteki; popularyzacja biblioteki pedagogicznej w środowisku; zainteresowanie
ekslibrisem jako grafiką artystyczną.

4. Forma prac konkursowych
 do konkursu można zgłaszać prace wykonane dowolną techniką, kolorowe lub
czarno-białe,
 wymiary pracy lub wydruku – nie powinny przekraczać 15x21 cm,
 każda praca ma zawierać nazwę instytucji: „Pedagogiczna Biblioteka
Wojewódzka w Rybniku”,
 może zawierać napis „ex libris” lub „ekslibris”,
 symbol graficzny odnoszący się do bibliotek, książki lub czytelnictwa.

5. Kryteria oceny prac
 czytelność znaku własnościowego,
 estetyka wykonania,
 oryginalność,
 walory artystyczne,
 zgodność tematyki pracy z ideą konkursu,
 możliwość praktycznego wykorzystania pracy,
 każda praca na odwrocie powinna być czytelnie opisana. Opis ma zawierać:
 imię i nazwisko autora, klasę i wiek,
 adres placówki, kod pocztowy, miejscowość,
 imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna,
 telefon kontaktowy, adres email.

UWAGA! Prace bez metryczki lub z niekompletnymi danymi nie będą
brały udziału w Konkursie!

6. Nagrody
Zasady przyznawania nagród:
 Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni zwycięzców,
 w konkursie przewidziano nagrody – niespodzianki, za pierwsze, drugie
i trzecie miejsce,
 laureaci zostaną powiadomieni o uroczystym finale konkursu i przyznaniu
nagród drogą telefoniczną lub e-mailową,
 wszystkie prace będą wyeksponowane w bibliotece pedagogicznej na wystawie
pokonkursowej.

7. Postanowienia końcowe
 prace należy składać osobiście w bibliotece pedagogicznej w Rybniku lub
przesłać na adres Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku
ul. Chrobrego 27, 44-200 Rybniku z dopiskiem „Konkurs” do dnia
30 stycznia 2016 r.,
 rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 2 marca 2016 r. w PBW w Rybniku,
 warunkiem przyznania nagrody jest przekazanie praw autorskich do pracy
bibliotece pedagogicznej,
 prace nagrodzone są własnością organizatora konkursu,
 udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie
danych osobowych do celów Konkursu i akceptacją zasad regulaminu,
 dane kontaktowe koordynatorów:
 Katarzyna Gozdawa-Grajewska k.grajewska@wom.edu.pl
 Anna Węgrzyn a.wegrzyn@wom.edu.pl
 tel. 32 42 22 059

