Regulamin konkursu plastycznego
W ŚWIECIE WYOBRAŹNI – SŁUCHAM I ILUSTRUJĘ
Organizatorem konkursu jest
Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza
w Tarnowskich Górach.
Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie
Tarnowskich Gór.
Cele konkursu:
- rozwijanie zainteresowań i nawyków czytelniczych dzieci,
- kształtowanie wrażliwości i wyobraźni w odbiorze dzieła literackiego,
- rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności,
- rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej,
- możliwość zaprezentowania i popularyzowania własnej twórczości.
Szczegóły techniczne:
- dzieci wykonują jedną pracę w formacie A1 z zastosowaniem dowolnej techniki plastycznej
zainspirowaną wierszem Jana Brzechwy lub Juliana Tuwima wysłuchanym w postaci
audiobooka,
- praca konkursowa musi być dziełem grupy autorów (grupy przedszkolnej),
- praca powinna być wykonana samodzielnie, bez zapożyczania cudzych pomysłów.
Na odwrocie pracy należy umieścić następujące dane:
(dane osobowe pozyskane do celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim)
- imiona i nazwiska dzieci, które wykonały pracę,
- nazwisko nauczyciela pełniącego nadzór artystyczny,
- nazwę i adres placówki, telefon kontaktowy,
- tytuł wysłuchanego utworu ww. autorów.
Prace składają wyłącznie opiekunowie grup przedszkolnych biorących udział w konkursie.
Kryteria ocen
Komisja konkursowa będzie oceniała prace pod względem:
- pomysłowości w ujęciu tematu,
- walorów artystycznych (z uwzględnieniem estetyki),
- wykorzystania różnorodnych technik plastycznych.
Postanowienia końcowe
Do udziału w konkursie można zgłaszać do 3 prac z jednej placówki w terminie do 22
listopada 2019 r.
Komisja konkursowa przyzna 3 nagrody główne plus ewentualne wyróżnienia.
Ogłoszenie wyników nastąpi 06 grudnia 2019 r. na stronie internetowej Biblioteki.
Opiekunowie nagrodzonych grup zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach
konkursu.
Złożone prace przechodzą na własność Organizatora i będą wyeksponowane w formie
wystawki pokonkursowej w siedzibie Biblioteki (42-600Tarnowskie Góry, ul. Zamkowa 5).
Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną również zaprezentowane na stronie internetowej
Biblioteki (www.biblioteka.tgory.pl).

Dane osobowe pozyskane do celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim.
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszego regulaminu
jednocześnie oświadczeniem, że przedstawione prace nie naruszają praw autorskich.
Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian terminów bądź odwołania
konkursu.
KONTAKT I INFORMACJE DODATKOWE
Prace należy składać w Wypożyczalni Książki Mówionej Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach, ul Zamkowa 5.
Telefon kontaktowy 32 285 41 60 w 14.

