REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
„JANUSZ KORCZAK – CZARODZIEJ NASZEJ WYOBRAŹNI”
ORGANIZATORZY
Organizatorami Konkursu są:
 Muzeum Książki Dziecięcej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej
Województwa Mazowieckiego,
 Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka,
we współpracy z Korczakianum, pracownią naukową Muzeum Warszawy.
CELE
Konkurs ma na celu popularyzowanie i upowszechnienie postaci oraz dorobku
pedagogicznego i pisarskiego Janusza Korczaka, zachęcanie do czytania jego oryginalnych
tekstów, rozbudzanie talentów pisarskich i zdolności plastycznych dzieci i młodzieży, a także
rozwijanie umiejętności przekładania tekstów na język wizualny.
PRZEDMIOT KONKURSU
Konkurs podzielony jest na dwie kategorie: literacką i plastyczną. Uczestnicy Konkursu mogą
zgłosić prace w obydwu kategoriach lub w jednej z nich.
Uczestnik konkursu literackiego powinien przygotować jedną z następujących form
wypowiedzi: esej, recenzja, scenariusz etiudy filmowej lub teatralnej, lub list do Janusza
Korczaka (do tej formy wypowiedzi zachęcamy zwłaszcza młodsze dzieci). Każda z nich musi
być inspirowana konkretnym tekstem autorstwa Janusza Korczaka bądź faktami z jego
biografii.
Zadaniem uczestnika konkursu plastycznego jest stworzenie ilustracji do dowolnie wybranego
tekstu autorskiego Korczaka, zaprojektowanie okładki książki Janusza Korczaka lub logotypu
z mottem lub wybraną Korczakowską sentencją.
Zachęcamy także do łączenia formy plastycznej i literackiej i stworzenie komiksu
powiązanego z wydarzeniem z życia Starego Doktora.
UCZESTNICY
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży od 5. do 21. roku życia. Prace na Konkurs
mogą przesłać sami autorzy (ich opiekunowie) lub placówki, do których uczęszczają.

WYMOGI FORMALNE KONKURSU
Każdy z uczestników może nadesłać do 3 prac w każdej z dwóch kategorii: literackiej
i plastycznej.
Prace literackie w formie wydruku nie powinny przekraczać 10 stron druku
znormalizowanego (czcionka Times New Roman, stopień 12, interlinia 1,5), a w formie
rękopisu – 5 stron.
Prace plastyczne w technice dowolnej, formacie od A4 do A2, tylko na papierze lub czymś
równie materialnym: tektura, folia, płótno, szkło.
Prace powinny być podpisane: imię i nazwisko autora, wiek, adres, telefon kontaktowy
(w przypadku zgłoszeń indywidualnych), ponadto nazwa i adres placówki, telefon
kontaktowy, e-mail oraz imię i nazwisko prowadzącego nauczyciela/opiekuna (w przypadku
przesłania prac przez placówkę). Do każdej pracy powinien być dołączony krótki opis
zawierający tytuł utworu/książki, wydawnictwo i rok wydania; fragment, którego dotyczy
forma literacka lub plastyczna (cytat), numer strony, z której cytat pochodzi, oraz komentarz
(uwagi, przesłanie) autora.
Każdy uczestnik Konkursu jest zobowiązany do przesłania Karty zgłoszenia, będącej
Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
OCENA PRAC I NAGRODY
Prace będą oceniane przez Jury, powołane przez Organizatorów, w trzech kategoriach
wiekowych:
 5 – 12 lat
 13 – 16 lat
 17 – 21 lat
Kryteria oceny:
 walory literackie i artystyczne,
 odpowiedniość ilustracji do wyboru tekstów,
 oryginalność interpretacji i podjętej tematyki,
W każdej kategorii wiekowej przyznane będą trzy nagrody rzeczowe i dyplomy laureata.
Nagrody i dyplomy wręczone zostaną podczas gali finałowej, która odbędzie się w Warszawie
w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy przy ul. Koszykowej 26/28.
Nagrodzone prace zostaną wybrane do wystawy pokonkursowej, prezentowanej również
w gmachu Biblioteki.
HARMONOGRAM KONKURSU
Prace wraz z Kartą zgłoszenia prosimy nadsyłać lub dostarczyć do 15 października 2016 roku
(liczy się data stempla pocztowego) pod adresem:
Muzeum Książki Dziecięcej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej
Województwa Mazowieckiego, ul. Koszykowa 26/28,
00-950 Warszawa, skr. poczt. 365, z dopiskiem: Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny
„Janusz Korczak – czarodziej naszej wyobraźni”.
 Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 15 listopada 2016 roku.
 Informacje o gali finałowej i terminie wręczenia nagród zostaną przesłane po
ogłoszeniu wyników.

KONSULTACJE, WARSZTATY, INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Zainteresowani udziałem w Konkursie – i szerzej tematyką Korczakowską – mogą skorzystać
z:
 warsztatów literacko-plastycznych prowadzonych przez Muzeum Książki Dziecięcej
(rezerwacje dla zorganizowanych grup szkolnych i przedszkolnych prosimy zgłaszać
telefonicznie: 22 537 40 26 lub 22 537 40 27),
 konsultacji, dotyczących życia i twórczości Janusza Korczaka, w Korczakianum
(w historycznym Domu Sierot, dawna Krochmalna 92 – dziś ul. Jaktorowska 6, gdzie
znajduje się też stała wystawa).
Informacje o Konkursie udzielane są przez Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka
pod tel. 603671927. Pytania można również przesyłać na adres:
barbara.sochal@poczta.onet.pl.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 Nadesłane prace nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane i prezentowane na innych
konkursach, a ich nadesłanie równoznaczne jest z potwierdzeniem tego faktu.
Zgłaszający prace, przystępując do Konkursu, oświadczają, że ich podopieczni są
autorami nadesłanych prac oraz że nie naruszają one żadnych praw bądź dóbr osobistych
osób trzecich, a także przepisów prawa. Podobne warunki obowiązują również
pełnoletnich autorów ilustracji.
 Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie
i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem.
 Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które
ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną
zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Zgoda przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa powyżej, w przypadku Uczestników
posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinna obejmować
również zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu, w tym w szczególności na
przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz warunki licencji na korzystanie przez
Organizatorów z prac nadesłanych przez Uczestników.
 Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z wymaganiami
dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281,
z 2016 r. poz. 195, 677) w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu,
ewentualnego dostarczenia nagrody oraz umieszczenia danych osobowych Uczestnika na
liście laureatów Konkursu, a także w zakresie niezbędnym do wykonywania przez
Organizatorów uprawnień wynikających z udzielonej przez Uczestnika Konkursu licencji.
 Uczestnik Konkursu udziela Organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej
terytorialnie licencji na korzystanie z nadesłanych prac w dowolnym niekomercyjnym
celu, w szczególności w działaniach promocyjnych Konkursu oraz na podawanie jego
imienia i nazwiska.
 Uczestnik Konkursu zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z prac
literackich i plastycznych, w tym w szczególności wynagrodzenia za ich
rozpowszechnianie na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego
udostępniania.

 W przypadku wystąpienia wobec Organizatorów przez osoby trzecie z roszczeniami
z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych
z korzystaniem z prac literackich i plastycznych, Uczestnik Konkursu pokryje koszty
i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.
 Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem
i dostarczeniem prac konkursowych.
 Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania wszystkich nadesłanych prac
konkursowych, których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatorów z chwilą ich
zgłoszenia do Konkursu.
 W przypadku, gdy prace literackie i plastyczne nie dotrą do Organizatorów w terminie,
a wysyłający je nie będzie legitymował się potwierdzeniem wysyłki, wszelkie roszczenia
Organizator uzna za bezzasadne.
 Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
PATRONI
Konkurs odbywa się pod PATRONATEM HONOROWYM:

Pracownia Badań nad Literaturą Dziecięcą i Młodzieżową
Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
pod kier. dr. hab. prof. UW Grzegorza Leszczyńskiego

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
ORGANIZATORZY

