MUZEUM OŚWIATY
W BYDGOSZCZY

Rok 2013 został ogłoszony Rokiem Mikołaja Kopernika
w Województwach Kujawsko-Pomorskim oraz Warmińsko-Mazurskim.
W związku z tym, organizujemy konkurs,
skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Przygotowując scenariusz komiksu uczniowie będą mieli okazję zapoznać się
nie tylko z życiem i dokonaniami wybitnego uczonego,
ale także poznać tajniki pracy astronoma, rodem z Torunia.
Przewidziane są nagrody rzeczowe za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca, a także wyróżnienia.
Termin nadsyłania prac do 24 maja 2013 r.

REGULAMIN KONKURSU
NA KOMIKS O MIKOŁAJU KOPERNIKU,
UCZONYM, KTÓRY „WSTRZYMAŁ SŁOŃCE, RUSZYŁ ZIEMIĘ”
§1
Organizatorzy konkursu
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Mariana Rejewskiego - Muzeum Oświaty
w Bydgoszczy
ul. Marii Skłodowskiej Curie 4, tel. (52) 341-19-84
www.pbw.bydgoszcz.pl
we współpracy

z Warmińsko-Mazurską Biblioteką Pedagogiczną
im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie
ul. Natalii Żarskiej 2
tel. (89) 527 39 41
www.wmbp.olsztyn.pl

§2
Cele konkursu
1. Przedstawienie życia

Mikołaja Kopernika i dzieła wielkiego astronoma w sposób

poszerzający wiedzę zawartą w programach szkolnych.
2. Rozbudzanie zainteresowań historycznych uczniów.
3. Kształtowanie wrażliwości i umiejętności plastycznych oraz literackich.
4. Wspieranie szkół i nauczycieli z zakresu edukacji regionalnej, ze szczególnym
uwzględnieniem dziedzictwa kopernikańskiego
5. Promowanie wydawnictw o Mikołaju Koperniku oraz zbiorów bibliotecznych i zasobów
i informacyjnych biblioteki w środowisku.
6. Budzenie dumy z wkładu intelektualnego wybitnych Polaków w rozwój nauki światowej.

§3
Warunki uczestnictwa
7. Konkurs jest adresowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
8. Komiks powinien składać się z 12-24 rysunków (obrazków), na osobnych kartkach
(planszach) formatu A4 oraz zapisane w wersji cyfrowej (pliki jpg, na nośnikach: płyta
CD-ROM, pamięć USB).
9. Praca konkursowa powinna zawierać informacje o życiu i działalności Mikołaja Kopernika.
10. Autor lub autorzy scenariusza (nie więcej niż dwóch) powinni uwzględnić związki bohatera
z regionem kujawsko-pomorskim lub warmińsko-mazurskim.

11. Zgłaszający wypełnia/wypełniają kartę zgłoszeniową, zawierającą dane osobowe
uczestnika/uczestników (załącznik nr 1 do Regulaminu), a także pisemną zgodę rodziców
lub opiekunów na udział w konkursie oraz ich zgodę na przetwarzanie danych osobowych
autora/autorów w celach wynikających z organizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 ze zm.)
– załącznik nr 2 do Regulaminu.

§4
Kryteria oceny
Komisja konkursowa oceni projekt biorąc pod uwagę następujące kryteria:
 umiejętność opowiedzenia historii w formie komiksu
 komunikatywność i jasność przekazu graficznego i słownego
 oryginalność, pomysłowość i kreatywność w przekazaniu wiedzy o życiu i dokonaniach
Mikołaja Kopernika.

§5
Termin i miejsce nadsyłania prac
1. Prace należy dostarczyć do Biblioteki osobiście albo przesłać na adres: Pedagogiczna
Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego ul. M. Skłodowskiej Curie 4, 85 - 094
Bydgoszcz z dopiskiem „Konkurs: Komiks o Mikołaju Koperniku” do 24 maja 2013r.
2. Do pracy należy dołączyć kopertę z załącznikami, o których mowa w § 3 pkt. 5. Prace
dostarczone po terminie nie będą przyjmowane, w przypadku prac przesłanych pocztą
decyduje data stempla pocztowego.
3. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie prac podczas
przesyłki.
4. Przesłane lub dostarczone prace nie będą zwracane, będą mogły być wykorzystane dla
potrzeb Biblioteki, w tym opublikowane na stronie internetowej.
5. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przekazaniem majątkowych praw
autorskich do nich na rzecz organizatora zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24, poz. 83 ze zm.).

§6
Postanowienia końcowe
1. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora, najciekawsze
komiksy zostaną nagrodzone, o podziale nagród zadecyduje jury.
2. Przyznane zostaną nagrody za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca w dwóch kategoriach: gimnazjów i
szkół ponadgimnazjalnych oraz wyróżnienia.
3. Wyniki konkursu oraz termin rozdania nagród i wyróżnień zostaną ogłoszone na stronie
internetowej www.pbw.bydgoszcz.pl oraz na stronie www.wmbp.olsztyn.pl do dnia 31 maja
2013 r.
4. Laureaci konkursu o wynikach i terminie wręczenia nagród powiadomieni zostaną
telefonicznie lub na adres e-mail do dnia 31 maja 2013 r. Przewidywane miejsce
wręczenia nagród – Toruń.
5. Prace nagrodzone i zakwalifikowane przez jury zostaną zaprezentowane na wystawie
pokonkursowej w okresie 11.06.2013 – 29.06.2013r. w Bibliotece w Bydgoszczy.
6. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
7. W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora.

ZAPRASZAMY!

