
W związku z przypadającym na rok 2021
200. rocznicą urodzin Cypriana Kamila Norwida,

w ramach projektu edukacyjnego "Poezja i dobroć... i więcej nic
– Cyprian Kamil Norwid"Miejska Biblioteka Publiczna

w Świdnicy wraz z Firmą Szkoleniowo-Doradczą Anna Szywała
ogłasza konkurs pt. "Norwid w podróży"

REGULAMIN KONKURSU  

Organizator:
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy wraz z Firmą Szkoleniowo-Doradczą Anna Szywała
Cele konkursu:
– rozbudzenie zainteresowania twórczością Cypriana Kamila Norwida wśród dzieci i młodzieży;
– rozwijanie wyobraźni;
– zachęcenie uczestników do prezentowania swoich talentów;
– zachęcanie do rozwijania swoich uzdolnień;
– rozwijanie umiejętności rzetelnego korzystania ze źródeł wiedzy;
rozwijanie umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
Uczestnicy:
dzieci uczęszczające do szkół podstawowych w Świdnicy;
Tematyka prac konkursowych:
– należy zaprojektować ulotkę wymyślonego biura podróży prezentującą wycieczkę śladami 

Cypriana Kamila Norwida;
– na konkurs składamy wydruk pracy w formie składanej ulotki, max. format: A4;
– przy wykonywaniu pracy należy skorzystać z nowych technologii, np. z: 

https://www.canva.com/;
Terminy:
– składania prac: 15 września 2021 r.
– rozstrzygnięcie konkursu: 23 września 2021 r.
Miejsce składania prac konkursowych:
Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży MBP w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18, II p., 
p. 302
Warunki uczestnictwa:
– każda praca powinna być opatrzona na odwrocie metryczką zawierającą czytelne imię

i nazwisko autora, klasę oraz numer telefonu do kontaktu (rodzica lub opiekuna prawnego);
– do pracy należy dołączyć wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

(załącznik nr 1);
– prace nie spełniające wymogów regulaminu lub oddane po terminie nie będą oceniane.
Ocena prac:
– jury powołuje organizator konkursu;
– oceniane będą tylko prace indywidualne;
– autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody;
– autorzy nagrodzonych prac zostaną indywidualnie zaproszeni na rozstrzygnięcie konkursu;
– nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zastaną wyeksponowane na wystawie;
Uwaga:
– udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody na przekazanie 

organizatorowi praw autorskich do celów promocji;
– udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie wizerunku Uczestnika w celach 

promocyjnych na stronach www Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy;
– prace przekazane na konkurs stają się własnością organizatora.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają:
Marta Wojciechowska - 074 640-09-42, Katarzyna Poznańska – 074 640-09-37.

https://www.canva.com/

