Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie
ogłasza
XVII POWIATOWY KONKURS LITERACKI „PRZYGODA Z LEKTURĄ”
pt.

„NA TROPIE DETEKTYWA”

Wraz z Detektywem Pozytywką, Lassem i Mają, Nelly Rapp oraz Panem

Samochodzikiem zapraszamy do udziału w naszym konkursie. Jeśli lubisz opowieści
z dreszczykiem, kręcą Cię zagadki, wyczuwasz każdy spisek na odległość, a może
sam lubisz knuć - TO KONKURS DLA CIEBIE! Jeśli jeszcze nigdy nie czytałeś
żadnego kryminału, to idealny moment, by zacząć, poczuć dreszczyk emocji
i spróbować swoich sił w KONKURSIE. Z niecierpliwością czekamy na Twoje
pomysły!

REGULAMIN

I. SKĄD POMYSŁ?
Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie.

II. WŁAŚCIWIE PO CO TO WSZYSTKO?
Konkurs ma na celu:
- promowanie literatury dla dzieci;
- zapoznanie i zainteresowanie dzieci literaturą detektywistyczną;
- popularyzację czytelnictwa;
- kształtowanie wyobraźni, języka i wrażliwości;
- rozwój kreatywności;
- upowszechnianie kultury żywego słowa;
- odkrywanie i promowanie talentów;
- DOBRĄ ZABAWĘ!
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III. A TERAZ DO RZECZY!
1. Adresatami Konkursu są dzieci ze szkół podstawowych powiatu złotowskiego.
2. Zadania konkursowe podzielone są na trzy kategorie wiekowe:
I. KLASY I-III
BOHATER MOJEJ ULUBIONEJ KSIĄŻKI DETEKTYWISTYCZNEJ.
Masz do dyspozycji kartkę A3, wszystkie techniki i dowolne przybory malarskie.
Pamiętaj, podpisz pracę na odwrocie swoim imieniem, nazwiskiem, klasą
i nazwą szkoły, do której chodzisz oraz telefonem kontaktowym. Miło będzie,
jak napiszesz również imię bohatera narysowanego przez Ciebie :) Liczymy na
Twoją kreatywność!
II.

KLASY IV-VI
BOOKTRAILER – FILMIK PROMUJĄCY MOJĄ ULUBIONĄ KSIĄŻKĘ
DETEKTYWISTYCZNĄ.
Nagraj max. 5 minutowy filmik i zachęć swoich rówieśników do przeczytania
wybranej przez Ciebie książki. Nagranie w standardowym formacie wideo
dostarcz do biblioteki na dowolnym nośniku danych, np. płyta CD lub pendrive.
Nie zapomnij podpisać się imieniem i nazwiskiem, klasą i nazwą szkoły oraz
telefonem kontaktowym. A w trakcie oczekiwania na wiadomość od nas
dotyczącą rozstrzygnięcia Konkursu przeczytaj inny kryminał ;) POWODZENIA!!!

III.

KLASY VII-VIII
OPOWIADANIE DETEKTYWISTYCZNE, KTÓREGO BOHATEREM BĘDZIE…
ZŁOTOWSKI JELEŃ.
Masz do dyspozycji trzy kartki A4 i niezbyt drobne pismo ;) Łatwiej nam będzie
czytać tekst napisany i wydrukowany na komputerze, ale jeśli masz ochotę
napisz odręcznie najstaranniej jak potrafisz ;) Popisz się ;) i podpisz się na końcu
(imię, nazwisko, klasa, szkoła, nr tel. kontaktowego).

3. Prace konkursowe można składać osobiście lub wysłać pocztą do 30 kwietnia 2020 r.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi poprzez subiektywny wybór najciekawszych prac
przez Komisję powołaną przez Organizatora.
5. Prace konkursowe oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych, zgodnie
z zadaniami konkursowymi.
6. O rozstrzygnięciu Organizator poinformuje laureatów w późniejszym terminie
(telefonicznie bądź listownie).
7. Wyniki Konkursu zostaną upublicznione m.in. w prasie, na stronie MBP oraz w mediach
społecznościowych.
8. Prace plastyczne i literackie oraz nagrania przechodzą na własność Organizatora i mogą
zostać wykorzystane w celach promocyjnych biblioteki (np. w mediach, portalach
społecznościowych, na stronie internetowej MBP, w materiałach multimedialnych
promujących działalność biblioteki itp.).
9. Wszystkie informacje o Konkursie wraz z Regulaminem dostępne są w siedzibie
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotowie (ul. Grochowskiego 17, tel. 67 263 2000), na
stronie internetowej MBP www.biblioteka-zlotow.pl oraz na bibliotecznym profilu fb.
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IV.

WAŻNE DLA CIEBIE!
Nagrody książkowe i rzeczowe zostaną wręczone laureatom podczas uroczystego
podsumowania Konkursu w Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom
(tj. 1-5.06.2020r.).

V.

WAŻNE DLA MNIE!
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestnika Konkursu jest
Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie, ul. Grochowskiego 17,
77-400 Złotów reprezentowana przez Dyrektora – Sylwię Mróz, e-mail:
biblioteka@bliblioteka-zlotow.pl tel. 67 263 20 00.
2. Inspektorem ochrony danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida
w Złotowie jest: Alicja Mendyk; ul. Łowiecka 1; 77-400 Złotów; Tel: 500 329 056 ; email: am-iod@wp.pl
3. Dane osobowe, w tym wizerunek, przekazane Organizatorowi przez uczestników
Konkursu (za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego) będą przetwarzane w celu
realizacji Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców oraz wręczenia nagród.
Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.
4. Każdemu uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych,
ich usunięcia lub poprawienia.
5. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Miejskiej
Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Złotowie, znajdują się w treści klauzuli
informacyjnej, dostępnej w siedzibie oraz na jej stronie internetowej.

3

