REGULAMIN KONKURSU NA KOMIKS

„Widziałem go w bibliotece”
Organizator:
Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu
(os. Wielowieś)
Cele:
1. Pobudzenie wyobraźni oraz rozwijanie umiejętności graficznego przedstawiania myśli,
przestrzeni, przedmiotów, ludzi, zwierząt.
2. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
3. Kształtowanie zdolności dostrzegania i przeżywania różnego rodzaju piękna poprzez
popularyzowanie różnorodnych form plastycznych i graficznych.
4. Promocja czytelnictwa.
Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w dwóch kategoriach wiekowych: kategoria 1
- klasy I-III, kategoria 2 - klasy IV-VIII.
Zasady Konkursu:
1. Konkurs polega na wykonaniu komiksu pt. „Widziałem go w bibliotece”.
2. Komiks może być w postaci:
a) komiksu odręcznego - rysunku,
b) komiksu graficznego – wykonanego w wybranym programie komputerowym.
3. W komiksie należy stworzyć historię bohatera, na wzór postaci z ulubionej książki,
zainteresowanego historią i kulturą swojej Małej Ojczyzny, podróżującego w czasie
i przestrzeni zaprojektowanym przez siebie pojazdem
4. Komiks należy wykonać według poniższych wytycznych:
a) cały komiks powinien zawierać 5-10 plansz z obrazkami,
b) na pierwszej planszy komiksu należy napisać: tytuł komiksu, imię i nazwisko autora,
wiek,
c) komiks może zostać wykonany dowolną techniką - zarówno w formie papierowej,
jak również elektronicznej w formacie: jpg, jpeg lub png.
5. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną (wcześniej nigdzie niepublikowaną)
samodzielnie wykonaną pracę.
6. Pracę wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia należy dostarczyć do dnia 31
maja 2021 r. do biblioteki - Filia nr 5 osiedle Wielowieś, ul. Warszawska 310B lub
przesłać jej dobrej jakości, czytelne, wyraźne zdjęcia/skany drogą elektroniczną na
adres e-mail: filia5@mbp.tarnobrzeg.pl
7. Złożenie pracy na Konkurs oznacza równocześnie akceptację regulaminu Konkursu.
8. Karty zgłoszenia (zał. nr 1) dostępne są w siedzibie Filii nr 5 ul. Warszawska 310B oraz
do pobrania na stronie Biblioteki www.mbp.tarnobrzeg.pl
9. Prace bez dołączonej karty zgłoszenia z wymaganymi podpisami nie będą oceniane
przez Komisję konkursową.
10. Komisja konkursowa przyzna I, II, III nagrodę.
11. Organizatorzy przewidują ufundowanie nagród rzeczowych dla 3 autorów najlepszych
prac.

12. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy potwierdzające udział
w konkursie.
13. Prace zgłoszone do konkursu zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej
oraz opublikowane na Facebooku Biblioteki.
14. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane ich autorom.

Kryteria oceny:
Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac biorąc pod uwagę:
a) zgodność pracy z zasadami konkursu,
b) samodzielność, oryginalność i estetykę wykonania,
c) walory artystyczne.
Terminy:
1. Czas trwania konkursu: od 26 kwietnia do 31 maja 2021 r.
2. Podsumowanie konkursu nastąpi do 18 czerwca 2021 r.
3. O dokładnym terminie odbioru nagród uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie
lub drogą elektroniczną.

