Regulamin konkursu na komiks
pt. „Kłamstwo ma krótkie nogi”

Postanowienia ogólne
1.

Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie LekTURa oraz Miejską Bibliotekę Publiczną
w Chojnicach oraz w ramach VII Nocy w Bibliotece pn. „Spotkanie z kryminałem”.

2.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat.

3.

Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe:


7-10 lat



11-15 lat.

4.

Celem konkursu jest wprowadzenie uczestników w świat wartości estetycznych oraz
rozwijanie i kształtowanie umiejętności twórczych, wyobraźni plastycznej i literackiej,
a przede wszystkim rozwijanie zainteresowania komiksem.

5.

Zadaniem uczestników jest stworzenie własnej historyjki interpretującej przysłowie
„Kłamstwo ma krótkie nogi” i przedstawienie jej w formie komiksu.

6.

Na konkurs należy dostarczyć jedną pracę stanowiącą zamkniętą całość o objętości od 3 do 6
stron formatu A4.

7.

Komiks może być wykonany dowolną techniką plastyczną.

8.

Uczestnik może oddać tylko jedną pracę wykonaną indywidualnie.

9.

Każda praca powinna być podpisana następującymi danymi:


imię i nazwisko



klasa i szkoła



numer telefonu rodzica/opiekuna.

10.

Konkurs jest współfinansowany przez Starostwo Powiatowe i Urząd Miejski w Chojnicach.

11.

Kryteria oceniania:

a)

Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

b)



7-10 lat



11-15 lat.
Prace oceniane będą przez Komisję powołaną przez organizatorów, która będzie
uwzględniać:



zgodność pracy z tematem konkursu



oryginalność/kreatywność



walory artystyczne, m.in. kompozycję, kolorystykę, wkład pracy.

12.

Harmonogram konkursu:

a)

Czas trwania konkursu: 24.02.2020-4.10.2020.

b)

Prace należy dostarczyć do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach, ul. Wysoka 3
(wszystkie działy) lub wysłać pocztą pod adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach, ul.
Wysoka 3, 89-600 Chojnice, z dopiskiem „Konkurs w ramach Nocy w Bibliotece” do dnia 4
października 2020 roku.

c)

Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie do dnia 10 października 2020 roku.

d)

Ze względu na epidemię COVID-19 wręczenie nagród nastąpi indywidualnie, o czym laureaci
zostaną poinformowani.

13.

Autorzy najlepszych prac w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe dyplomy
i nagrody książkowe.

14.

Decyzje jury są ostateczne.

15.

Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania prac i opublikowania ich na potrzeby
konkursu.

16

Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin.

Uwaga!
Do pracy należy załączyć oświadczenie podpisane przez prawnego opiekuna osoby nieletniej. Jego
wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Miejska Biblioteka Publiczna zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac na potrzeby konkursu
i promocji MBP w Chojnicach (na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych: Dz.U. z dnia 23 lutego 1994 r. Nr 24. poz. 83, art. 41.51,64,65).

Załącznik nr 1 do Regulaminu

……………………………………, data……………………………………

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne dysponowanie zdjęciem zawierającym wizerunek
mojego

syna/córki

……………………………………………………………….

do promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach i akcji przez nią podejmowanych (zajęć,
konkursów,

projektów)

oraz

wykorzystanie

tego

wizerunku

poprzez

publikowanie

zdjęć/filmów/nagrań dźwiękowych na stronach internetowych, w prasie, portalach, tablicach
informacyjnych. Zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

…………………………………………………….
(podpis rodzica/opiekuna)

