w ramach
XI Powiatowego Konkursu Czytelniczego

ogłasza

konkurs na nagranie wywiadu z Józefem Piłsudskim,
którego adresatami są uczniowie klas VII szkół podstawowych
oraz klas II i III szkół gimnazjalnych z terenu powiatu wejherowskiego.
Zadaniem konkursowym jest nagranie wywiadu z Józefem Piłsudskim.
CELE KONKURSU:
1. Włączenie się w obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
2. Rozwijanie i kształtowanie wrażliwości artystycznej dzieci, inwencji, wyobraźni i pasji poprzez własną
twórczość.
TECHNIKA I FORMA PRAC:
- czas trwania nagrania nie przekracza 15 min.,
- nagranie w formacie umożliwiającym odtworzenie w uniwersalnym odtwarzaczu DVD,
- filmy powinny posiadać napisy początkowe i końcowe (tytuł, nazwiska twórcy, rok produkcji).
UCZESTNICY KONKURSU:
Uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz gimnazjów, mieszkający na terenie powiatu wejherowskiego.
Jedno nagranie może być autorstwa maksymalnie do 5 osób.
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 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.

