KONKURS
Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejska Biblioteka Publiczna
ogłaszają konkurs plastyczno-literacki „Warmia słowem malowana”
– konkurs na rodzinną bajkę z motywami warmińskimi.
Głównym celem konkursu jest zachęcanie dzieci do wyrażania myśli i przeżyć w formie
opowieści i obrazu, rozwijanie u dzieci myślenia przyczynowo – skutkowego oraz rozbudzanie
twórczej inwencji dzieci w sferze działalności plastycznej, a także zmotywowanie rodziców,
opiekunów oraz dzieci do wspólnego tworzenia, słuchania się wzajemnie oraz twórczej zabawy.

Celem konkursu jest ponadto:


rozwijanie wyobraźni i własnych zainteresowań plastyczno-literackich,



zachęcanie dzieci do konstruowania logicznych wypowiedzi,



rozwijanie zainteresowań literaturą dziecięcą oraz kulturą Warmii,



zaprezentowanie swojej twórczości szerszemu gronu odbiorców,



zachęcanie do pielęgnowania wartości czytelniczych i wspólnego spędzania czasu, a także
pracy z dzieckiem.

REGULAMIN KONKURSU
Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem konkursu na rodzinną bajkę z motywami warmińskim pt. „Warmia słowem
malowana” jest Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejska
Biblioteka Publiczna.

2. Uczestnikami konkursu mogą być zespoły rodzinne (dzieci, rodzice, babcie, dziadkowie,
ciocie, wujkowie, opiekunowie), zwani w dalszej części regulaminu Uczestnikami. Zespoły
powinny składać się z minimum jednego dziecka (bez ograniczeń wiekowych) i minimum
jednej osoby dorosłej. Liczba osób w zespole jest dowolna.

3. Konkurs ma zasięg ogólnomiejski.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Uczestnicy

konkursu

mają

za

zadanie

przedstawić

własnoręcznie

wykonaną

opowieść/bajkę/zbiór opowiadań/komiks z uwzględnieniem motywów warmińskich, znanych
z podań, legend i baśni warmińskich.

2. Format i technika wykonania pracy jest dowolna.
3. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.
4. Każda praca powinna zawierać etykietę z następującymi danymi: imiona i nazwiska
autorów, wiek dzieci, telefon kontaktowy do któregoś z opiekunów/rodziców oraz adres email.

5. Prace powinny być wykonane samodzielnie. Muszą być pracami autorskimi i nie mogą
naruszać praw autorskich osób trzecich.

6. Przekazanie bajki jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestników zgody na publikację
treści bajki w formie papierowej i na stronach internetowych Organizatora i jest
jednoznaczne z przekazaniem praw autorskich, w celach realizacji postanowień konkursu.

Czas trwania oraz przebieg konkursu:
1. Bajki należy dostarczyć do wybranych filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie:


filia nr 6 (ul. Jarocka 65, tel. 89 543 07 68)



filia nr 9 (ul. Żołnierska 47, tel. 89 533 20 75)



Abecadło (al. Piłsudskiego 16, tel. 89 527 28 10)



filia nr 12 (ul. Wrocławska 2, tel. 89 526 96 37)

w terminie do 18 czerwca 2022 r.
2. Prace konkursowe będą oceniane przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz
członków Stowarzyszenia Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.
3.

O rozwiązaniu konkursu i ogłoszeniu

wyników laureaci zostaną poinformowani

telefonicznie lub mailowo.
4. Zwycięzcy zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi i pamiątkowymi dyplomami.
Wręczenie nagród nastąpi w dniu 2 lipca 2022 r. o godz. 10.00 podczas gry familijnej
„Stacja: Wyobraźnia”, która jest częścią Festiwalu Literackiego „Atlantyda Północy”.
Wydarzenie odbędzie się na Plantach Miejskich przy ul. Pieniężnego w Olsztynie
we wskazanym wyżej terminie.

Nagrody w Konkursie
1. Nagrodami w Konkursie są:

- za zajęcie pierwszego miejsca: karta prezentowa do księgarni o wartości 200 zł,
książka, maskotka Czytuś, abonament kwartalny na wypożyczanie mediów w Planecie
11 oraz bibliotece Abecadło,
- za zajęcie drugiego miejsca: karta prezentowa do księgarni o wartości 100 zł, książka
oraz abonament kwartalny na wypożyczanie mediów w Planecie 11 oraz bibliotece
Abecadło,
- za zajęcie trzeciego miejsca: karta prezentowa do księgarni o wartości 50 zł, książka
oraz abonament kwartalny na wypożyczanie mediów w Planecie 11 oraz bibliotece
Abecadło.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych.

Postanowienia końcowe:

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy konkursu spełniają warunki
określone w niniejszym regulaminie konkursu. Niespełnienie warunków konkursu powoduje
wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do
nagrody.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół
Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejska Biblioteka Publiczna. Uczestnicy wyrażają
zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych podanych
w zgłoszeniu konkursowym, w realizacji i promocji konkursu.

3. Biorąc udział w konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę do zastosowania się do niniejszego
regulaminu.

4. O sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne
zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Olsztynie.

6. Informacji o konkursie udziela Dział Promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej z siedzibą przy
ul. Rodziewiczówny 2 w Olsztynie, tel. 89 535 30 80 lub 89 535 30 81.

Zadanie publiczne „Atlantyda Północy – Festiwal Literatury” współfinansowane ze środków
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Samorządu Olsztyna.

