
REGULAMIN KONKURSU : „Baśnie Andersena w Kamishibai”

Odkryj z nami świat baśni H. Ch.  Andersena i poznaj japońską tradycję opowiadania
baśni „Kamishibai”.

KAMISHIBAI (kami - papier, -shibai - teatr) oznacza teatr obrazkowy lub inaczej teatr ilustracji. Jest to

technika opowiadania, czytania wywodząca się z Japonii, wykorzystująca kartonowe plansze z obrazkami 

i  tekstem  (37x27  cm)  oraz  drewnianą  lub  kartonową  skrzynkę  -  na  wzór  parawanu  z  teatrzyków

marionetkowych , w której przedstawiane są kolejne fragmenty historii, bajki, opowiadania.

§ 1. ORGANIZATOR

Biblioteka Publiczna w Czudcu  Filia Nowa Wieś,

Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Nowej Wsi.

§ 2. CEL KONKURSU

Celem  głównym  konkursu  jest  propagowanie  twórczości  artystycznej  młodych  ludzi  i  popularyzacja

czytelnictwa.

Cele szczegółowe:

- rozwijanie umiejętności wypowiedzi przez formy artystyczne,

- rozwijanie aktywności twórczej wśród uczniów,

- pobudzanie wyobraźni plastycznej i kształtowanie wypowiedzi językiem plastycznym,

- wyłonienie najpiękniejszych zestawów ilustracji do bajki, baśni, legendy,

- stworzenie  pakietu  dydaktycznego  dla  nauczycieli  i  bibliotekarzy  promującego  technikę

opowiadania bajek za pomocą Kamishibai.

§ 3. TERMIN

KONKURS trwa od 1 lutego 2019 do 20 marca 2019 roku.

 dostarczenie prac do 20 marca 2019r.  do Biblioteki Publicznej w Czudcu Filia Nowa Wieś lub

Biblioteki Szkolnej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Nowej Wsi.

 wręczenie nagród – 2 kwietnia 2019r. 

§ 4. ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Czudec dla trzech grup

wiekowych kl.1 - 3, 4 – 6, 7 – 8.

2. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie zestawu 6-8 plansz z ilustracjami do wybranej

przez siebie baśni Hansa Christiana Andersena.

3. Prace  powinny  być  wykonane  na  białym  papierze  w  formacie  A3  (37x27  cm).  Dozwolone

techniki: kredki, farby, flamastry, wyklejanie. Wszystkie postaci i ważne przedmioty muszą być
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dobrze  widoczne  

i na kolejnych ilustracjach powinny wyglądać tak samo. Wszystkie elementy muszą mieć wyraźnie

zaznaczone kontury.  Ilustracja nie powinna zawierać zbyt  wielu elementów. Prace muszą mieć

formę płaską (dwuwymiarową). Prace przestrzenne nie będą przyjmowane.

Instrukcja wykonania pracy konkursowej:

- weź bajkę, baśń, którą chcesz opowiedzieć,

- podziel na części (np. opisujące kolejne wydarzenia),

- dodaj część zawierającą tytuł i informacje o autorze opowieści i część z napisem KONIEC

- czyli ilość kart: (główne od 6 do 8 + 2),

- wykonaj ilustracje do każdej części opowieści na kartach o formacie pasującym do KAMISHIBAI

(plansze o wymiarach 37*27 cm),

- na odwrocie każdej ilustracji naklej wydrukowany tekst oraz miniaturkę obrazka,

- wykonaj jeszcze kartę początkową i końcową.

4. Prace mogą być wykonane indywidualnie, bądź w zespole (od 2 do 3 osób). Każdy uczestnik lub

zespół może przesłać maksymalnie jeden zestaw ilustracji.

5. Każda  strona  pracy  powinna  być  ponumerowana  oraz  opisana  na  odwrocie  tytułem  baśni,

imionami i nazwiskami autorów ilustracji.

6. Prace należy złożyć do Biblioteki Publicznej w Czudcu Filia Nowa Wieś lub Biblioteki Szkolnej

Szkoły Podstawowej im.  ks. Jana Twardowskiego w Nowej Wsi w terminie  20 marca 2019r.

Prace złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

7. Prace powinny być złożone w formacie A3 (37x27 cm) bez składania.

8. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.

9. Do pracy należy dołączyć wypełnione i podpisane przez rodzica/opiekuna Oświadczenie i Kartę 

zgłoszeniową. Prace dostarczone bez wyżej wymienionych dokumentów nie będą brały udziału

 w KONKURSIE.  

10. Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane. Udział w KONKURSIE oznacza udzielenie 

Organizatorom prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

11.  Laureaci KONKURSU zaprezentują swoje prace na wręczeniu nagród w dniu 2 kwietnia 2019r.

§ 5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Prace  konkursowe  zostaną  ocenione  przez  JURY  powołane  przez  ORGANIZATORÓW  na

podstawie następujących kryteriów:

- zgodność pracy z tematyką,

- inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki,

- ogólne wrażenia estetyczne.
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2. W skład JURY wejdzie 7 osób.

3. JURY wybierze i nagrodzi jedną pracę w każdej z kategorii wiekowych.

4. JURY ma prawo przyznać inne wyróżnienia w konkursie, a także ustanowić nagrody specjalne.

5. Decyzja  JURY KONKURSU  o  wyłonieniu  LAUREATÓW KONKURSU zapada  większością

głosów.

6. Decyzja JURY KONKURSU wyłaniająca LAUREATÓW KONKURSU jest ostateczna.

7. Skład Jury może ulec zmianie.

8. LAUREACI KONKURSU otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

9. Prace posłużą do stworzenia pakietu dydaktycznego dla nauczycieli i bibliotekarzy.

10. W  przypadku  wygranej  uczestnik  wyraża  zgodę  na  publikację  swojego  nazwiska  i  pracy

plastycznej na stronie internetowej szkoły, biblioteki oraz Facebooku.

§ 7. Ogłoszenie wyników

1. Wyniki  KONKURSU  zostaną  ogłoszone  w  dniu  26  marca  2019r.  na  stronach

ORGANIZATORÓW:

  www.gbp.czudec.pl/aktualnosci/biblioteki-publiczne/iliawowejsi/ ;  http://sp-nowawies.szkola.pl/ ;

www.facebook.com/Biblioteka-Publiczna-w-Nowej-Wsi-317471425340270/ 

2. Wręczenie  nagród i  prezentacja  nagrodzonych  prac  odbędzie  się  w dniu  2  kwietnia  2019r.  w

Szkole Podstawowej im. ks Jana Twardowskiego w Nowej Wsi.  

§ 8. Postanowienia końcowe

1. ORGANIZATORZY zastrzegają sobie prawo zmiany warunków w razie wystąpienia przyczyn od nich

niezależnych.

2. W razie wątpliwości związanych z regulaminem lub zasadami udziału w KONKURSIE należy

kontaktować się z:

 p. Małgorzatą Kucab  - gbpnowawies@poczta.onet.pl lub tel. 172771720

lub 

 p. Grażyną Barć tel. 172771032
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