Miejska Biblioteka Publiczna
im. Cypriana Norwida w Złotowie

ogłasza

XV Powiatowy Konkurs Literacki „Przygoda z lekturą”

Skarpetkowe historie
Czy zastanawialiście się kiedyś, co się dzieje ze skarpetkami, które
zaginęły podczas prania? Bo chyba u każdego w domu tak jest, że
do pralki trafia para, a wraca z niej tylko jedna skarpetka. Być
może przeżywają one niesamowite przygody tak jak skarpetki w
książce Justyny Bednarek pt. „Niesamowite przygody dziesięciu
skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)”. Z ciekawością
czekamy na Wasze pomysły i zapraszamy do udziału w konkursie.

REGULAMIN
1. Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach wiekowych:

Kategoria I – przedszkola

Namaluj przygodę swojej zagubionej skarpetki.


Format: A3



Technika: dowolna (kredki, farby, wycinanki, kolaż, itp.)

Kategoria II – klasy I-III szkoły podstawowej

Stwórz skarpetkowego bohatera.


Format: dowolny



Technika: praca przestrzenna (użyj skarpetki!)

Kategoria III – klasy IV-VII szkoły podstawowej

Wciel się w autorkę książki „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”
i wymyśl przygodę 11-tej zaginionej skarpetki.


Format: A3 lub A2 (jedna kartka)



Technika: komiks (kredki, farby, wycinanki, kolaż, itp.)



Minimalnie 4 obrazki (kadry).

2.

Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę, wykonaną samodzielnie i indywidualnie.

3.

Praca powinna zawierać na odwrocie czytelnie napisane dane uczestnika (imię, nazwisko, klasa,
szkoła, opiekun, tel. kontaktowy).

4. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane zarówno indywidualnie jak i zgłaszane przez
przedszkole/ szkołę.
5. W konkursie mogą brać udział prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie brały udziału
w żadnym innym konkursie.
6. Prace przekazane na konkurs nie podlegają zwrotowi, a ich zgłoszenie do konkursu jest
równoznaczne z przejęciem praw autorskich przez Organizatora.
7. Prace konkursowe należy przesłać lub złożyć osobiście w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C.
Norwida, ul. Grochowskiego 17 w Złotowie w terminie do 27.04.2018r.
8. Oceny,

przyznanie

nagród

i

wyróżnień

dokonuje

Komisja

konkursowa

powołana

przez

Organizatora.
9. Prace niezgodne z regulaminem lub nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę podczas
oceny Komisji konkursowej.
10. O dokładnym terminie rozstrzygnięcia konkursu Organizator poinformuje laureatów telefonicznie
bądź listownie.
11. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie MBP: www.biblioteka-zlotow.pl (zakładka:
Aktualności).
12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora
danych osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997r., Dz. U. nr 101 z 2002r., poz. 926, z późn. zm.).
13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację nadesłanej pracy oraz
wizerunku autora na stronie internetowej i portalach społecznościowych MBP oraz w lokalnych
mediach.

Wszelkie pytania można kierować pod numer telefonu 67/ 263 20 00 (wew.24 - Oddział dla Dzieci i Młodzieży).

