Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni
 rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej poprzez przedstawianie spełnionych
lub wymarzonych podróży w działaniach plastycznych,
 kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna krajobrazu, osobliwości przyrody i architektury Polski i świata,
 rozbudzanie zainteresowań i zachęta do zwiedzania malowniczych miejsc,
 odkrywanie możliwości twórczych młodzieży,
 promowanie literatury podróżniczej młodych autorów.
 Konkurs ma zasięg gminny i jest adresowany do młodzieży klas IV do VI SP.
 Tematyka pracy powinna dotyczyć wyprawy swoich marzeń lub odbytych podróży
oraz być oryginalnym pomysłem uczestnika i wykonana samodzielnie. Interpretacja zależy od uczestnika.
 Technika plastyczna dowolna: malarstwo, rysunek, grafika... Format pracy A4.
 Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę plastyczną. Nie można składać prac zbiorowych.
 Zabezpieczone prace, podpisane na odwrocie (imię i nazwisko autora, szkoła, klasa), należy składać w GBP w Lubeni,
w godzinach jej pracy, wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia (dostępna w szkołach), która stanowi załącznik
do niniejszego regulaminu. (Regulamin dostępny na stronie internetowej: www.lubenia-biblioteka.pl i w szkołach)
Brak Karty Zgłoszenia będzie równoznaczny z brakiem możliwości udziału w Konkursie.
 Termin złożenia prac upływa 21 styczna 2019r. (poniedziałek).
 Udział w Konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację regulaminu.
 Komisja powołana przez Organizatora oceni prace i przyzna nagrody.
 Podsumowanie Konkursu odbędzie się 22 stycznia 2019r o godz. 13.00 w lubeńskiej bibliotece.
 Przystąpienie do udziału w Konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora
danych osobowych dziecka podanych w Karcie Zgłoszenia. Zgody udzielają rodzice lub opiekunowie prawni dzieci.
 Prace złożone na Konkurs stają się własnością Organizatora, i mogą być wykorzystane do upowszechniania po załączeniu
pisemnego Oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na przeniesienie majątkowych prac autorskich
na Organizatora Konkursu.
Nagrody dla laureatów to podwójne zaproszenie (dla dziecka i opiekuna) na specjalny i uroczysty pokaz przedpremierowy
filmu
, który odbędzie się 24 stycznia (czwartek) w Rzeszowie
w kinie Zorza, godz. 18.00 z udziałem twórców. Fundatorem biletów jest WDK w Rzeszowie - PODKARPACKA KOMISJA FILMOWA
Jednym z głównych bohaterów filmu jest
– młody podróżnik i bloger,
który zaliczył już ponad 30 wypraw po całym świecie oraz autor książek z serii Dziennik Łowcy Przygód, z którym biblioteka planuje spotkanie autorskie w jesieni.

