Regulamin
Konkursu Plastycznego pt.
„Nie trzeba szukać przygody. Ona zjawia się sama.”
zorganizowanego w związku z przypadającą w tym roku 80 rocznicą urodzin
autora powieści przygodowych o Panu Samochodziku

Zbigniewa Nienackiego
I. Organizator konkursu
Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach
II. Cele konkursu
• Możliwość zaprezentowania przez młodzież swoich zdolności plastycznych
• Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
• Zwiększenie zainteresowania literaturą przygodową
• Propagowanie walorów turystycznych Polski oraz pogłębianie wiedzy z geografii, historii
III. Przedmiot konkursowej rywalizacji
Zadaniem uczestników jest nadesłanie jednej pracy plastycznej inspirowanej książkami o Panu
Samochodziku np. „Pan Samochodzik i Templariusze”, „Pan Samochodzik i tajemnice Fromborka”, „Pan
Samochodzik i Fantomas”, „Pan Samochodzik i Tajemnica Tajemnic”, „Pan Samochodzik i Święty
Relikwiarz”, „Pan Samochodzik i Kapitan Nemo”

IV. Formy pracy
•
•
•
•
•

Prace o formacie A2
Dopuszcza się dowolną technikę plastyczną (np. farba, ołówek, węgiel, witraż, kredka lub inne
techniki nowatorskie)
Walorem pracy będzie pomysłowość, oryginalność, nowatorskie techniki oraz oddanie klimatu
niesamowitych przygód bohaterów książek Zbigniewa Nienackiego
Na odwrocie pracy prosimy umieścić tytuł książki, która była inspiracją do pracy, imię i nazwisko
autora, nazwę szkoły lub instytucji oraz imię i nazwisko opiekuna, instruktora
Uwaga! Jedna praca – jeden autor

V. Czas trwania konkursu
- Konkurs trwać będzie od 09.01.2009

do 10.04.2009
- Termin nadsyłania prac mija 10.04.2009
VI. Miejsce składania prac
Prace należy przesyłać na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna, 72-500 Międzyzdroje ul. Norwida 15, tel. (091)3280442

VII. Jury
- Profesjonalne jury będzie powołane przez organizatora
- Decyzje jury zapadają w głosowaniu większością głosów

VIII. Uczestnicy konkursu
Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Szkół Średnich

IX. Nagrody
- Autorzy najlepszych prac uhonorowani zostaną nagrodami
- Przewidziane są wyróżnienia nagrodzone przez prywatnych sponsorów

X. Wyniki konkursu
•
•
•

O osobach nagrodzonych, terminie otwarcia wystawy i wręczenia nagród szkoły i instytucje zostaną
poinformowane do 17.04.2009
Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży
Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w lokalnej prasie, stronie internetowej
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach www.biblioteka.miedzyzdroje.pl

