BIBLIOTEKA
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
I GIMNAZJUM NR 23
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2
W KIELCACH

serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym

EKSLIBRIS BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
z okazji
500. rocznicy powstania pierwszego polskiego ekslibrisu/księgoznaku
 Cele konkursu:
o Promocja Biblioteki szkolnej;
o Stworzenie graficznego znaku bibliotecznego dla Biblioteki szkolnej;
o Zainteresowanie ekslibrisem jako grafiką artystyczną;
o Zainteresowanie książką, rozwijanie zdolności manualnych oraz propagowanie czytelnictwa.
 Organizator:
o Biblioteka Szkolna ZSP Nr 2 w Kielcach.
 Termin składania prac:
o do 20 lutego 2017 roku. Prace wraz z kartą zgłoszeniową i oświadczeniem o prawach autorskich należy
dostarczyć na adres: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kielcach, 25–314 Kielce, ul. Radiowa 1
z dopiskiem „Ekslibris”. Pytania w sprawie konkursu prosimy przesyłać na adres e-mail:
biblioteka.zsp@tlen.pl
 Warunki uczestnictwa:
o dostarczenie pracy wykonanej w dowolnej technice w formacie 15 cm x 15 cm;
o każda praca powinna zawierać napis „Ex libris”;
o prace należy zaopatrzyć w tekturowe ramki passe-partout w formacie A4;
o do pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową, oświadczenie woli i oświadczenie o prawach autorskich.
 Uczestnicy konkursu – uczniowie szkół gimnazjalnych, którzy wyrażają zgodę na eksponowanie swych prac wraz
z imieniem, nazwiskiem, wiekiem, klasą i nazwą szkoły na stronie internetowej Biblioteki ZSP Nr 2 w Kielcach.
Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieogralniczone prawa autorskie
do przysłanych prac.
 Najlepsze prace wybierze jury składające się z przedstawicieli organizatorów.
 Werdykt jury jest ostateczny.
 Nagrodą główną jest czytnik e-booków.
 Informacja o terminie uroczystego rozdania nagród i dyplomów wraz z listą laureatów zostanie ogłoszona
27 lutego 2017 roku i zamieszczona na stronie internetowej Biblioteki ZSP Nr 2 w Kielcach.

WSZYSTKIE PRACE PRZECHODZĄ NA WŁASNOŚĆ ORGANIZATORA

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie prac do 20 lutego 2017 roku
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