Konkurs plastyczny pt.: „Mój przyjaciel Miś Uszatek”

Regulamin konkursu

Założenia konkursu:
Ideą konkursu jest przybliżenie postaci uwielbianego przez kilka pokoleń najmłodszych Misia Uszatka
z okazji Jego 60. Urodzin, przypadających w 2017 roku.
Miś Uszatek narodził się zimą 1957 roku. Stworzyli go pisarz Czesław Janczarski i ilustrator Zbigniew
Rychlicki. Początkowo gościł w pisemku dla dzieci „Miś”, którego był patronem. Później stał się
bohaterem licznych książek, tłumaczonych również na obce języki. W 1975 r. Studio Małych Form
Filmowych Se-Ma-For w Łodzi, na zlecenie Telewizji Polskiej rozpoczęło produkcję lalkowego serialu
z Uszatkiem w roli głównej, któremu głosu użyczył Mieczysław Czechowicz. Serial spowodował
prawdziwą eksplozję popularności Misia, i chyba każdy nucił tytułową piosenkę „Pora na dobranoc”,
którą skomponował Piotr Hertel do słów Janusza Galewicza, pomysłodawcy serialu „Przygody Misia
Uszatka”.
Cele konkursu:
- propagowanie twórczości Czesława Janczarskiego
- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i propagowanie czytelnictwa
- propagowanie idei głośnego czytania książek
- obchody Dnia Pluszowego Misia
- rozwijanie wyobraźni i kreatywności
- rozwijanie wrażliwości i ekspresji twórczej
- wzmacnianie więzi rodzinnych, poprzez wspólne tworzenie prac plastycznych
- integracja środowiska rodzinnego z przedszkolnym i bibliotekarskim
Postanowienia ogólne:
1.Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Słubicach.
2. Partnerem konkursu jest Przedszkole Samorządowe nr 3 „Miś Uszatek” w Słubicach.
3. Konkurs skierowany jest do rodzin z dzieckiem (rodzice +dziecko, rodzice +dziecko +rodzeństwo,
rodzice +dziecko +dziadkowie itp.).
4. Zadaniem konkursu jest wykonanie pracy przestrzennej, przedstawiającej postać Misia Uszatka,
dowolnej wielkości, wykonanej techniką dowolną.
5.Termin składania prac: do 21 października 2017 r. w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Słubicach.
6.Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową.

7. Prace muszą być opatrzone metryczką, zawierającą dane autorów: imię i nazwisko dziecka, wiek,
pozostali członkowie rodziny i ich stopień pokrewieństwa (mama, tata, brat, siostra, babcia, ciocia,
itd., można podać wiek członków rodziny), miejscowość, telefon kontaktowy, ewentualnie można
podać nazwę placówki, do której uczęszcza dziecko.
8. Misie zostaną wyeksponowane w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach i poddane
głosowaniu całej społeczności lokalnej z terenu Gminy Słubice oraz Powiatu Słubickiego.
9. Głos na najładniejszą pracę należy oddać wrzucając kartkę z numerem pracy konkursowej do
specjalnie przygotowanego pojemnika w okresie 25.10. – 18.11.2017 r., który zostanie wystawiony
w siedzibie biblioteki słubickiej.
Pojemniki do głosowania wystawione zostaną także w bibliotekach: w Górzycy, Rzepinie, Cybince
oraz w Ośnie Lubuskim, gdzie również będzie można oddać swój głos w okresie 25.10 – 18.11.2017 r.
Każdy może oddać tylko jeden głos, dlatego osoba głosująca musi podpisać się imieniem
i nazwiskiem. Jeśli osoba głosująca chce wziąć udział w losowaniu nagrody specjalnej, prosimy
o podanie numeru telefonu kontaktowego.
10. Zdjęcia prac konkursowych zostaną umieszczone na stronie internetowej biblioteki słubickiej
www.biblioteka.slubice.pl., dzięki temu każdy będzie mógł je obejrzeć i oddać głos na wybraną przez
siebie pracę w jednej z wyżej wymienionych bibliotek.
11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 21 listopada 2017 r. na stronie internetowej
biblioteki/facebooku.
12. Laureaci nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną zaproszeni na wręczenie nagród rzeczowych
i dyplomów.
13. Podczas uroczystości wręczenia nagród, spośród wszystkich imiennych kart oddanych podczas
głosowania, zostanie wylosowana jedna karta z nazwiskiem. Wylosowana osoba otrzyma nagrodę
specjalną, ufundowaną przez Organizatora.
14. Wszystkie rodziny i uczestnicy otrzymają pamiątkowy certyfikat.
15. Prace konkursowe przechodzą na własność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach
oraz Przedszkola Samorządowego nr 3 „Miś Uszatek” w Słubicach.
16. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z pełną akceptacją przez uczestnika regulaminu
i zgodą na publikację danych osobowych. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych
w regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do
udziału w konkursie.
17. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz
Organizatora, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz.631 z późn.zm.) oraz do publikacji materiałów z przebiegu
konkursu ( w tym wizerunku fotografowanych osób) w Internecie oraz mediach lokalnych
i ponadlokalnych.
18. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.slubice.pl

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres email: bpmig-dzieci-slubice@o2.pl w temacie konkurs
„Mój przyjaciel Miś Uszatek” lub pod numerem telefonu 95 758 23 72.

Załącznik nr 1 – metryczka

KONKURS PLASTYCZNY „Mój przyjaciel Miś Uszatek”
Organizator: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Słubicach
Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………......
Wiek dziecka ………………………………..
Członkowie rodziny i ich stopień pokrewieństwa (mama, tata, brat, siostra, babcia, ciocia,
itd., można podać wiek członków rodziny)………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………...
Miejscowość ……………………………… tel. kontaktowy…………………………....
Nazwa placówki, do której uczęszcza dziecko
……………………………………………………………………………………………...
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