REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

ROZMAWIAM Z MOIMI ZWIERZĘTAMI JAK DOKTOR DOLITTLE
26 września przypada 70. rocznica
śmierci Hugh Loftinga brytyjskiego pisarza,
twórcy cyklu powieści dla dzieci o przygodach doktora Dolittle. Ten wyjątkowy lekarz
rozmawiał ze swoimi pacjentami i nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby tymi
pacjentami nie były zwierzęta. Doktor Dolittle nie tylko rozumiał ich mowę, ale także potrafił
pomóc w wielu kłopotach. Leczył zwierzęta i był ich wielkim przyjacielem.
Celem konkursu jest przypomnienie twórczości Hugh Loftinga oraz zachęcenie dzieci do
czytania cyklu o Doktorze Dolittle i również zapoznanie się z formą komiksu jako gatunku
artystycznego łączącego tekst z grafiką. Zadaniem uczestników będzie stworzenie swojej
własnej historyjki obrazkowej opartej na motywach powieści o Doktorze Dolittle.
ORGANIZATOR:
Miejska Biblioteka Publiczna w Bolesławcu Filia Nr 1 przy ul. Staroszkolnej 6c.
UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-6 uczęszczających do szkół podstawowych
mających siedzibę w Bolesławcu.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
 Uczestnicy wykonują indywidualne prace w formie historyjki obrazkowej składającej
się z minimum dwóch scenek przedstawiających rozmowę dowolnego zwierzaka
z Doktorem Dolittle, cała praca musi znajdować się na jednej stronie papieru, format
do wyboru.
 Prace muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką (z wyłączeniem
prac przestrzennych).
 Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac
do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatorów
praw własności złożonych egzemplarzy prac.
 Na odwrocie pracy należy umieścić dane autora pracy: imię i nazwisko, wiek, nazwę
szkoły oraz imię i nazwisko Opiekuna.
 Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć oświadczenie w sprawie przetwarzania
danych osobowych oraz ,,zgodę przedstawiciela ustawowego dziecka, na udział
w konkursie”(wzór w załączeniu).
TERMIN KONKURSU:
• Prace należy składać w MBP Filia Nr 1 przy ul. Staroszkolnej 6c lub w Bibliotece
przy ul. Sądowej 8 do dnia 22.11.2017 r.
• Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest 4.12.2017 r. o godz. 12.00 w Galerii Format
MBP ul. Sądowa 8 (Organizator poinformuje o ewentualnej zmianie).
Oceny nadesłanych prac dokona Komisja powołana przez Organizatorów. Laureaci konkursu
otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Prace laureatów konkursu zostaną wyeksponowane
na wystawie pokonkursowej w Galerii Format MBP ul. Sądowa 8 oraz na stronach internetowych
biblioteki.

