Regulamin
konkursu plastycznego na ilustracje do tomiku wierszy
„Wtedy nam się odrodziła, Polska, Ojczyzna miła!”
autorstwa Krzysztofa Kubaszka
Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości zostanie wydany okolicznościowy
tomik wierszy autorstwa Krzysztofa Kubaszka pt.: „Wtedy nam się odrodziła, Polska, Ojczyzna miła!”. Ideą
konkursu jest wykonanie ilustracji do wierszy patriotycznych. Prace laureatów zostaną umieszczone w
niniejszym tomiku wierszy.
Wszystkich serdecznie zapraszamy do lektury wierszy i udziału w konkursie.
Organizator: - Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Fredry w Jarosławia
Adresaci: - Uczniowie szkół podstawowych z klasami gimnazjalnymi
Cele konkursu:


popularyzacja twórczości Krzysztofa Kubaszka lokalnego poety



rozwijanie wrażliwości dziecięcej



rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych dzieci



krzewienie i podtrzymywanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych
Kategorie wiekowe: 0-IV, V-VIII i klasy gimnazjalne
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy plastycznego do wybranego wiersza w
pionie, formatu A4.
2. Do regulaminu dołączono teksty wierszy w wersji elektronicznej
3. Wyboru techniki wykonanej pracy dokonuje uczeń.
4. Wybrane prace będą stanowiły ilustracje tomiku wierszy pt.: „Wtedy nam się odrodziła, Polska,
Ojczyzna miła!
5. Termin i miejsce składania prac: do 8 czerwca 2018 r. w siedzibie głównej MBP, ul. ks. Jakuba
Makary 1. Szczegółowe informacje pod nr tel. 16 621-55-77 w. 124.
6. Każda ze zgłoszonych prac powinna zawierać metryczkę (nazwisko i imię ucznia i opiekuna, nazwa
szkoły oraz tytuł wiersza, do którego wykonano ilustrację).
7. Do pracy należy dołączyć wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1)
oraz oświadczenie dotyczące praw autorskich i majątkowych (załącznik nr 2)
8. Informacje o konkursie umieszczone zostaną na łamach prasy regionalnej oraz stronie internetowej
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu (www.mbp.jaroslaw.pl )
9. Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora.
10. Wszystkie prace będą do obejrzenia na wystawie pokonkursowej w MBP Jarosław.

11. Finał konkursu odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej, nie wcześniej niż po 15.10.2018 r.
o dokładnym terminie szkoły poinformowane zostaną drogą telefoniczną i e-mailową.
12. Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody.
13. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.

