Regulamin konkursu- plebiscytu ph. „Wybieramy najpiękniejszą baśń
skandynawską” z cyklu „ Najpiękniejsze baśnie świata ”
– organizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną
im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Konkurs - plebiscyt ph. „Wybieramy najpiękniejszą baśń skandynawską”” (zwany
dalej „Konkursem”) organizowany jest okresie 14 stycznia- 30 kwietnia 2019 r.
przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zbigniewa Herberta w
Gorzowie Wielkopolskim (zwaną dalej „Organizatorem”; Filia nr 1, ul. Kombatantów
2, 66-400 Gorzów Wielkopolski)
2. Informacje na temat Konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej
Organizatora www.wimbp.gorzow.pl oraz na oficjalnych profilach Organizatora w
serwisach społecznościowych Facebook, Twitter, Google+ (zwanych dalej „stronami
Organizatora”).
3. Niniejszy regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa jego zasady.
§ 2 Uczestnictwo w Konkursie
1. Czas trwania Konkursu: 14 stycznia – 30 kwietnia 2019 r.
2. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5-13 lat.
4. Prace konkursowe będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
I. 5 - 6 lat
II. 7 - 8 lat
III. 9 – 10 lat
IV. 11–13 lat
5. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest zapoznać się z jego regulaminem oraz czytelnie
wypełnić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i fakultatywnie zgodę na
wykorzystanie wizerunku i dostarczyć oryginał lub skan razem z pracą konkursową.
6. Pozyskane podczas zgłoszenia konkursowego dane osobowe będą przetwarzane
w celu przeprowadzenia Konkursu.
§ 3 Cele i zasady Konkursu
Rozbudzenie zainteresowania kulturą skandynawską poprzez zapoznanie się z legendami,
baśniami i bajkami tego regionu..
2.
Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez zwrócenie uwagi na opracowanie graficzne
książek oraz ilustracje, a także wdrażanie do własnej twórczości artystycznej.

1.

3.
4.

Wybór najpiękniejszej baśni skandynawskiej.
Uczestnik Konkursu może złożyć maksymalnie jedną prace konkursową.
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§ 4 Zadania konkursowe:
Przeczytaj kilka bajek, legend i baśni skandynawskich.
Wybierz baśń, która podoba się Ci się najbardziej.
Zapisz tytuł baśni.
Wykonaj pracę plastyczną (rysunek, wydzieranka, batik, witraż itp.) dowolną techniką
„płaską”- farby plakatowe, akwarele, pastele.
5. Prace konkursowe opatrzone imieniem i nazwiskiem autora, nr telefonu, informacją
o kategorii wiekowej oraz załączonymi zgodami (przetwarzanie danych osobowych,
wykorzystanie pracy dziecka, wykorzystanie wizerunku) należy dostarczyć do
30 kwietnia 2019 r. osobiście - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.
Zbigniewa Herberta; Filia nr 1 Dziecięca ul. Kombatantów 2 Gorzów Wielkopolski,
tel. 95 727 80 46 .
1.
2.
3.
4.

Proponowana literatura:
 „Dlaczego woda morska jest słona” i „Lilia wodna” w „Bajarka opowiada : zbiór
baśni całego świata”. Opracowała Maria Niklewiczowa, il. Maria Orłowska –
Gabryś , Zysk i s-ka 2006
 Robert Stiller: „Narzeczony z morza : baśnie skandynawskie”, il. Andrzej
Strumiłło Nasza Księgarnia 1975
 „Zamek Soria Moria : baśnie norweskie”, Nasza Księgarnia 1988
 „Zaczarowany dzban. Baśnie szwedzkie”, Wyd. Poznańskie 1983
§ 4 Nagrody
1. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych laureatom Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
3. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas spotkania
autorskiego w Tygodniu Cała Polska Czyta Dzieciom w czerwcu 2019 r.
4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną,
ani na inną nagrodę.
5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Prace konkursowe oceni jury powołane przez Organizatora.
2. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Filii nr 1
Dziecięcej, ul .Kombatantów 2 w Gorzowie Wielkopolskim.
3. Prace zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi.
4. Z treścią regulaminu Konkursu można zapoznać się w siedzibie Filii nr 1 Dziecięcej,
ul .Kombatantów 2 w Gorzowie Wielkopolskim WiMBP oraz na stronie internetowej
Organizatora.
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