REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZO-PLASTYCZNEGO
"TWORZYMY SUPERBOHATERA"

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa i rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i
młodzieży oraz rozwijanie wyobraźni, twórczego myślenia i umiejętności plastycznych uczniów.
2. Organizatorem konkursu i administratorem danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Nowym Sączu Filia w Nowym Targu, ul. Królowej Jadwigi 1.
3. Prace konkursowe będą ocenianie przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora konkursu.
4. Karta Zgłoszeniowa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych jest zamieszczona na stronie
Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Targu http://www.pbwnowysacz.pl/category/aktualnosci-nowy-targ/ w
zakładce „ Aktualności” i stanowi integralną część Regulaminu Konkursu.

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i organizowany jest w dwóch kategoriach:
- uczniowie klas 1-4
- uczniowie klas 5-8 oraz klas gimnazjalnych
2. Konkurs ma charakter indywidualny.
3. Liczba uczestników konkursu nie jest ograniczona.
4. Zadanie konkursowe polega na narysowaniu portretu bohatera utworu literackiego, który będzie
"superbohaterem" literackim, tj. łączącym w sobie cechy różnych, co najmniej dwóch postaci z
przeczytanych utworów. Np. Czerwony Kapturek, który będąc drewnianą laleczką jak Pinokio, pilnie się uczy
pod palmą jak murzynek Bambo; bohaterski pilot dywizjonu 303, który przewodzi zastępowi chłopców z
Szarych Szeregów.
Na odwrocie pracy należy napisać w kilku zdaniach jakie cechy charakteru, elementy wyglądu, bądź
sytuacje, i których postaci literackich, zostały uwzględnione na rysunku z podaniem autorów i tytułów
książek.
5. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką rysunkową lub malarską, a ich format powinien
być nie mniejszy niż A4.
6. Prace należy sygnować godłem - pseudonimem obranym przez autora (nie podpisywać imieniem i
nazwiskiem!), oraz podać klasę i nazwę szkoły. Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dla celów związanych z
organizacją konkursu.
7. Prace konkursowe należy składać do dnia 31 maja 2019 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Nowym Targu,
lub pocztą pod adresem ul. Królowej Jadwigi 1, 34-400 Nowy Targ.

8. Do dnia 5 czerwca 2019 r. Komisja Konkursowa wyłoni po 3 laureatów w każdej kategorii (kl. 1-4 oraz kl. 58 i gimnazjum). Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
9. O liście laureatów konkursu dyrektorzy szkół i opiekunowie zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną
do dnia 6 czerwca 2019 r.
10. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi dnia 10 czerwca 2019 r.
11. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i wartościowe nagrody rzeczowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz ze zgodą na przetwarzanie
danych osobowych uczestnika dla celów organizacyjnych konkursu.
2. Organizator nie zwraca prac przekazanych na konkurs i zastrzega sobie prawo ich wykorzystania i
publikacji w mediach elektronicznych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zdjęć z przebiegu konkursu.
4. Organizator konkursu nie odpowiada za jakiekolwiek skutki niedokładności , niekompletności lub
nieprawidłowości danych i informacji podanych przez uczestnika w Karcie Zgłoszeniowej.
5. Uczestnicy mogą uzyskać dodatkowe informacje w Bibliotece Pedagogicznej w Nowym Targu od
Szczepana Kowalskiego odpowiedzialnego za organizację konkursu (tel. 18 2662974, e-mail:
bibpednt@poczta.onet.pl)

