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XI Powiatowego Konkursu Czytelniczego

ogłasza

konkurs na wykonanie gry planszowej
inspirowanej odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku
dla uczniów klas IV-VI ze szkół podstawowych
z terenu powiatu wejherowskiego.
CELE KONKURSU:
1. Włączenie się w obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
2. Pobudzanie dziecięcej wyobraźni oraz przygotowanie twórczych i konstruktywnych pomysłów
stworzenia gry planszowej.
3. Kształcenie umiejętności i kreatywności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej.
TECHNIKA I FORMA PRAC:
 Do konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie prace konkursowe w formie gier tradycyjnych.
 Tematyka gier planszowych powinna być związana z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w
1918 roku.
 Gra powinna być wykonana na dowolnym materiale w formacie nie większym niż A3.
 Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką (kredka, węgiel pastele) z wykluczeniem
techniki cyfrowej.
 Do każdej pracy konkursowej powinny być dołączone zasady gry oraz wszystkie elementy składowe
gry
UCZESTNICY KONKURSU:
Przyjmowane będą prace konkursowe wykonane grupowo, maksymalnie trzy osoby.
Do przesłanych prac należy dołączyć dane osobowe:
- imię i nazwisko oraz szkołę, klasę autora/autorów,
- adres mailowy,
- numer telefonu oraz numer telefonu instytucji zgłaszającej (szkoły, biblioteki).
Termin:
Prace można nadsyłać na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie, ulica Kaszubska 14 lub
dostarczyć osobiście do Wypożyczalni dla Dzieci w terminie do 23 kwietnia 2018 roku.
Prawa autorskie:
Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie i nie
będą odsyłane. Poprzez zgłoszenie pracy na konkurs autorzy prac bezpłatnie przenoszą na organizatora
prawa autorskie, art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.(Dz. U. nr 24 poz. 83) oraz jednocześnie akceptują
warunki regulaminu konkursu, wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie prac.
Rozstrzygnięcie konkursu:
Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi 10 maja 2018 roku. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni
pisemnie za pośrednictwem instytucji zgłaszającej: szkoły, biblioteki lub bezpośrednio na adres domowy w
przypadku zgłoszeń indywidualnych. Informacje o wynikach konkursu zamieścimy na stronie internetowej
Biblioteki.
Organizator konkursu:
Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie ulica Kaszubska 14.
Fundatorem nagród rzeczowych jest Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie.
Nie wysyłamy podziękowań za udział w konkursie.

