Regulamin
konkursu bibliotecznego dla osób niepełnosprawnych
„Świat w czasach pandemii”
I. Organizator
Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu, Filia nr 3 przy ul. Krótkiej 3
II. Cele konkursu:
- zaprezentowanie możliwości twórczych i sprawności manualnej osób niepełnosprawnych,
- stworzenie sprzyjającej sytuacji do nauki samodzielności, umiejętności i współdziałania,
- rozwijanie wyobraźni, stworzenie możliwości nieskrępowanego wyrażania uczuć, myśli
i przeżyć przez osoby, które nie potrafią porozumiewać się z otoczeniem za pomocą mowy
lub pisma,
- zmotywowanie uczestników do tworzenia własnych tekstów literackich i form plastycznych
związanych z pandemią.
III. Warunki konkursu:
1. Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby niepełnosprawne, bez względu na wiek.
2. Prace konkursowe należy przesyłać do 30 czerwca 2020 r.
3. Koordynatorką konkursu jest pani Zenona Kubiak, kierownik Filii nr 3.
4. Zadaniem osób biorących udział w konkursie jest samodzielne lub pod kierunkiem
opiekuna/rodzica, wykonanie pracy, w której uczestnicy opiszą, uszyją, narysują, zrobią
zdjęcie lub w innej formie przedstawią temat konkursu.
5. Uczestnicy konkursu mogą:
- przedstawić temat za pomocą dowolnych technik plastycznych
- opisać postrzegany przez siebie świat w czasie pandemii
- nakręcić film/teledysk dotyczący spędzania czasu w tym okresie
Ostateczna wersja powinna zostać utrwalona w formie elektronicznej.
6. Wykonaną pracę oraz kartę uczestnictwa w konkursie, wypełnioną i podpisaną przez osobę
zainteresowaną (lub w razie konieczności przez opiekunów prawnych) (Załącznik 1), należy
przesłać drogą mailową na adres Filii nr 3 MBP: filia3@mbp.kalisz.pl.
7. Komisja Konkursowa zostanie powołana przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama
Asnyka w Kaliszu przy ul. Łaziennej 6.
IV. Uwagi organizacyjne:
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 6 lipca 2020 roku po dokonaniu oceny prac przez
Komisję Konkursową.
2. Wybrane prace konkursowe zostaną zaprezentowane na stronie internetowej, profilu
Facebook oraz kanale YouTube Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka
w Kaliszu.
3. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie przez osoby zainteresowane (lub w razie
konieczności przez opiekunów prawnych) jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
wykorzystanie wizerunku oraz danych osobowych w środkach masowego przekazu
i publikacjach wraz z informacją o konkursie.
4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na prezentacje prac
konkursowych na stronie internetowej, profilu Facebook oraz kanale YouTube Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu.

