REGULAMIN KONKURSU SPRAWNOŚCIOWO-EDUKACYJNEGO PT. „ZAMASKOWANI BANDYCI”
W RAMACH NOCY BIBLIOTEK 2020 W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KOCZALE.
§1
Cele konkursu:
- upowszechnienie wiedzy w atrakcyjnej formie typu escape room;
- kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci,
- kształtowanie pozytywnego wizerunku Biblioteki;
- rozwijanie pracy w grupie;
- zainteresowanie dzieci literaturą i kulturą.
§2
Organizator:
Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Koczale, ul. Zielona 2.
§3
Uczestnicy konkursu: uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku 7-13 lat za zgodą opiekuna
prawnego.
Konkurs odbywa się drużynowo (drużyny 2 lub 3-osobowe) w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria 7-8 lat
II kategoria 9-10 lat
III kategoria 11-13 lat.
Dopuszcza się skład drużyn w różnych wieku, ale o przynależności do kategorii decyduje wiek
najstarszego uczestnika. Przykładowo drużyna dzieci w wieku 7, 8, 9 lat trafia do II kategorii
wiekowej.
§4
Warunki przystąpienia do Konkursu:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie trzy- (lub dwu-) osobowej grupy do dnia
09.10.2020 do godz. 16 wraz ze zgodami opiekunów prawnych oraz rozwiązanie zagadki w typie
escape room w dniu wydarzenia – 10.10.2020.
1. Każdy uczestnik może wystartować tylko w jednej drużynie.
2. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania tajemnicy o treści zagadek do czasu rozstrzygnięcia
konkursu w danej grupie wiekowej.
3. Aby przystąpić do Konkursu opiekunowie prawni są zobowiązani do udzielenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych dziecka (zał. 1). Opiekunowie prawni dobrowolnie mogą także
udzielić zgody na wykorzystanie wizerunku (zał. 2)
4. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do stosowania maseczek ochronnych podczas poruszania
się po Bibliotece lub poinformowania Organizatora o przeciwskazaniach medycznych do ich
stosowania.
5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
§5
O miejscu w konkursie decyduje czas wykonania zadania w danej kategorii wiekowej. Ogłoszenie
wyników nastąpi w dniu wydarzenia po wykonaniu zadania przez wszystkich uczestników w danej
kategorii wiekowej.
§6
Nagrody:
1.Organizator konkursu przewiduje przyznanie nagrody głównej dla najlepszej grupy w danej
kategorii wiekowej, II i III miejsca oraz nagród pocieszenia. Nagrody zostaną przyznane w formie
nagród rzeczowych w dniu wydarzenia. Organizator zastrzega sobie także możliwość przyznania
nagród specjalnych.
Załączniki:
1. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA NOCY BIBLIOTEK;
2. ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU W SERWISIE FACEBOOK oraz NA STRONIE
INTERNETOWEJ BIBLIOTEKI.

