Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku
Konkurs "O Złotą Maskę Dobrej Wróżki"
Mamy zwycięzców konkursu "O Złotą Maskę Dobrej Wróżki". Dziękujemy za wspaniałe zaangażowanie i oddane
głosy!
NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI i I miejsce otrzymuje Iga Długowolska z Przedszkola Nr 1 w Lęborku Zobacz film!
II miejsce: Kornelia Mielewczyk Zobacz film!
III miejsce: Dorota Kotłowska Zobacz film!
Wyróżnienia:
Anna Krawczyk Zobacz film!
Alicja Syldatk Zobacz film!
Gratulujemy, jesteście wspaniali !!!

Niegdyś konkurs nosił nazwę "O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki", teraz czasy się zmieniły i wróżka ustaliła
nowe zasady.
Zamiast tradycyjnego konkursu recytatorskiego chcemy zaproponować Wam inną wersję. Należy napisać wiersz,
zaprezentować go w ciekawy sposób i nagrać jako film czy podcast. Zapraszamy do wspólnej zabawy całe
rodziny.
Możliwości jest wiele.
Tak samo jak wiele jest historii, które możecie opowiedzieć za pomocą wiersza. Czemu wróżka nie ma już
różdżki, tylko maseczkę? Czy lęborskie żabki istnieją? A może lew wyszedł z herbu, aby nas uratować przed
koronawirusem?
Zainspirujcie się dowolną historią i zaprezentujcie ją. Możecie czytać, recytować, śpiewać, malować, ale
koniecznie nagrajcie to... Czekamy na Wasze pomysły do 13 maja 2020 r.
Zobaczcie filmy o tym jak napisać wiersz, przygotowane specjalnie dla Was:
- instrukcja od znanego pisarza Daniela Odiji
- instrukcja od lęborskiej poetki Małgorzaty Borzeszkowskiej
Zapoznajcie się z regulaminem, jeżeli macie jakieś pytania śmiało pytajcie i dzwońcie do wróżki Aleksandry, tel.
695 219 134, e-mail ko@biblioteka.lebork.pl

REGULAMIN antywirusowego KONKURSU
„O Złotą Maskę Dobrej Wróżki”
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku

1. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i z kl. I – III z powiatu lęborskiego.
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2. Napiszcie jeden wiersz, zaprezentujcie go w ciekawy sposób i koniecznie swoją prezentację nagrajcie.
3. Konkurs ma charakter familijny - zarówno dzieci, jak i rodzice, dziadkowie mogą wspólnie tworzyć wiersz i
go zaprezentować.
4. Temat wiersza może być dowolny, proponujemy zaakcentować regionalność, odnieść się do Lęborka.
Można oprzeć się na motywie żabek, lwa czy też postaci tytułowej wróżki w maseczce.
5. Można wykorzystać różne formy prezentacji: recytację, czytanie, piosenkę, rysunek, teatrzyk. Prezentację
wiersza należy nagrać w formie filmu, podcastu itp. Zalecamy nagrywać telefonem w takim formacie, aby
można je było opublikować na facebooku (mp4, mov).
6. Wiersz powinien być zbudowany z co najmniej 8 wersów. Czas prezentacji to maksymalnie 5 minut.
7. Nie można wykorzystywać wierszy innych twórców. Uczestnicy biorą odpowiedzialność za nadesłane
treści, które nie mogą naruszać praw osób trzecich i praw autorskich.
8. Aby wziąć udział w konkursie należy: przesłać film na konto mbp.lebork@gmail.com oraz dostarczyć do
wrzutni przy wejściu do biblioteki głównej podpisaną przez rodziców uczestnika zgodę na publikację filmu.
Formularz zgody dostępny poniżej w załączniku i facebooku.
9. Na zgłoszenia czekamy do 13 maja 2020 r.
10. Oceny nadesłanych prezentacji dokona powołana komisja. Kryteria oceniania: autorski tekst wiersza,
sposób prezentacji, oryginalny pomysł, kreatywność, poprawność językowa.
11. Ogłoszenie wyników odbędzie się 18 maja 2020 r.
12. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.
13. Nadesłane prezentacje zostaną opublikowane na facebooku i stronie internetowej biblioteki.
14. Wszelkie pytania należy kierować do Aleksandry Werenczuk-Hinc, tel. 695 219 134, e-mail
ko@biblioteka.lebork.pl.
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku,
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – komputeryzacja@bibioteka.lebork.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu: „O złotą maskę dobrej wróżki”,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy MPB w Lęborku,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu i
ogłoszenia wyników - maksymalnie 12 miesięcy,
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwia
uczestnictwo w konkursie.

Lista załączników:
1. 1-KARTA-UCZESTNIKA.docx
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2. 1-regulamin-konkurs-rozdzka.docx
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