Regulamin
Cele konkursu:
• poznanie fragmentu dziejów Suwalszczyzny przez pryzmat polskiej historii,
• zachęcenie do poszukiwania własnych interpretacji usłyszanych opowieści,
• twórcze przetworzenie informacji w formę interaktywnej prezentacji.
Informacje:
1. Konkurs dotyczy stworzenia lapbooka – księgi opowieści o Syberii.
2. Lapbook – własnoręcznie wykonana „książka” prezentująca informacje
na dany temat – rodzaj teczki z przyklejonymi obrazkami, miniksiążeczkami, kieszeniami, harmonijkami. Po otwarciu przypomina deskę
rozdzielczą – kokpit, umożliwiający jednoczesny dostęp do wszystkich
informacji. Istotną rolę odgrywa wyobraźnia autora, który sam decyduje,
jakie informacje i w jaki sposób (plastycznie) mają być zaprezentowane.
Więcej: https://nauczona.pl/narzedziownia-rodzica-nauczyciela-lapbook/
Instruktaż youtube: https://www.youtube.com/watch?v=uNhOGo8r4II

3. Tematem lapbooka jest Syberia jako kraina geograficzna i przestrzeń
historyczna – miejsce zesłań Polaków w czasie i po II wojnie światowej,
przede wszystkim w oparciu o wspomnienia i losy osób związanych
z Suwalszczyzną.
4. Informacje na temat Syberii i losów sybiraków można uzyskać na zajęciach
powadzonych w bibliotece przy ul. E. Plater 33A. Na stronie
www.digi.bpsuwalki.eu znajdują się fragmenty wspomnień zesłańców
związanych z ziemią suwalską i augustowską: Zygmunta Poczobuta,
Stanisławy Urbanowicz, Stanisława Złotkowskiego.
Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do dzieci i młodzieży
(indywidualnie lub grupowo).
2. Praca może być wykonana dowolną technika plastyczną.
3. Format pracy po zamknięciu: teczka A4 (po rozłożeniu – dowolny).
5. Do pracy należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia.

6. Prace należy nadesłać lub dostarczyć osobiście, w opakowaniach
zabezpieczających prace przed zniszczeniem, w terminie do 6 grudnia 2019
roku na adres:
Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej
ul. E. Plater 33A, 16-400 Suwałki
7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczone
lub zagubione prace przesłane drogą pocztową.
8. Komisja oceniająca prace będzie brała pod uwagę zgodność z tematem,
oryginalność i estetykę.
9. Komisja przyzna nagrody oraz wyróżnienia.
10. Szczegółowe informacje o konkursie (wyniki, terminy prezentacji itd.)
dostępne będą na stronie internetowej biblioteki: www.bpsuwalki.pl.
Uczestnicy konkursu powiadomieni zostaną telefonicznie lub drogą
elektroniczną.
Uwagi końcowe:
1. Biblioteka zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac
uczestników konkursu (wraz z imieniem i nazwiskiem) na publicznej
wystawie pokonkursowej, w prasie, na swoich stronach internetowych
i w innych wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę.
2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz
z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych w celach
związanych z niniejszym konkursem.
3. Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu:
(87) 565-62-46 lub e-mailem: digi@bpsuwalki.pl
Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane w celu wyłonienia zwycięzcy, przyznania
nagrody, prowadzenia działań promocyjnych konkursu oraz upublicznienia danych osobowych
laureatów niezbędnych dla realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Zgłoszenie pracy do konkursu
oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku
uczestnika/ów. Zgłoszenie pracy do konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem
autorskich praw majątkowych do pracy na rzecz organizatora, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666, z
późn. zm.) oraz zgodą na korzystanie przez organizatora z prac na własny użytek, ich publikację
na stronie www.bpsuwalki.pl.

Organizator:

Syberia niejedno ma imię – księga opowieści

Konkurs jest zorganizowany w ramach projektu „Syberia niejedno ma imię – mosty historii”
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

konkurs na lapbook

