REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
DLA DZIECI Z PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
„PAN KARP ZARYBIA WISŁĘ 2017”
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady Konkursu prowadzonego
pod hasłem „Pan Karp zarybia Wisłę”, w tym zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie.
2. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Promocji Ryb „Pan Karp”, zwane dalej
„Organizatorem”.
3. Sponsorem konkursu jest firma ANWIL S.A. z Włocławka
4. Celami Konkursu są:
- poznanie książki pt. „O rybaku i smoku niemytym” i kształcenie zdolności recytatorskich,
- podniesienie poziomu wiedzy na temat ryb zamieszkujących Wisłę i ich roli w ekosystemie,
- uświadomienie sobie roli dzieci i dorosłych w utrzymaniu czystości rzeki Wisły i innych wód.
5. Wszelkie ogłoszenia dotyczące konkursu będą zamieszczane na stronie www.pankarp.pl.
Zasady Konkursu
1. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych .
2. Konkurs trwa od 20 maja 2017 r. do 15 września 2017 r., ale termin nadsyłania prac mija
20.06.2017 r.
3. Na stronie www.pankarp.pl opublikowane zostaną testy ww. książki, a także komunikaty
dotyczące konkursu. Wyniki podane zostaną do 23 czerwca br.
4. Finał konkursu odbędzie się po wakacjach, do 15 września 2017 r.
5. Każde dziecko lub grupa dzieci, może wyrecytowad dowolny fragment książki pt. „O rybaku i
smoku niemytym” i przesład nagranie w formacie MP4 lub innym pliku, który pozwoli na
odtworzenie komputerowe. Nagranie może byd realizowane z zastosowaniem elementów
scenografii i nie może byd dłuższe niż 3 minuty.
8. Do każdego nagrania przesłanego na adres zbigniew.szczepanski@pankarp.pl należy dołączyd
opis, który powinien zawierad:
 imię i nazwisko aktora/aktorów, wiek (grupa/klasa);
 placówka, adres, nr telefonu
 imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeo przygotował
scenkę;
 adres e-mail nauczyciela/opiekuna.
Dane te będą służyd do kontaktu Organizatora z uczestnikami Konkursu.
9. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów organizacji Konkursu i nie będą
udostępniane podmiotom trzecim.
11. Jury powołane przez Organizatora wyłoni zwycięzców spośród przekazanych prac.
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12. Kryteria oceny:
- oryginalnośd pomysłu,
- ogólne wrażenie i moc oddziaływania emocjonalnego na odbiorcę,
- dobór środków wyrazu.
13. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
14. Organizatorzy zamieszczą wyniki, w tym relację z konkursu na www.pankarp.pl.
Wyróżnienia i nagrody:
15.
a) Wszystkie placówki pedagogiczne i wychowawcze, których uczniowie wezmą udział w Konkursie
otrzymają pamiątkowe dyplomy i pomoce dydaktyczne w postaci nowych, oryginalnych plansz, które
obrazują sposoby dbania o środowisko wodne Wisły i innych wód.
b) Wyróżnieni uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy i zestaw gadżetów konkursowych,
c) Zwycięska placówka, z której najwięcej osób weźmie udział w Konkursie, zostanie zaproszona do
udziału w akcji zarybiania Wisły, a na terenie szkoły/przedszkola odbędzie się specjalna tematyczna
prelekcja. Ponadto dzieci wezmą udział w profesjonalnym przedstawieniu teatralnym, które
powstanie na podstawie książki „O rybaku i smoku niemytym”.
16. Transport na terenie Włocławka na miejsce zarybiania i miejsce spektaklu zapewni
Organizator Konkursu.
17. Zwycięska szkoła zostanie powiadomiona osobnym pismem/ e-mailem lub telefonicznie

o miejscu i godzinie finału.
18. Prace konkursowe przechodzą na własnośd Organizatorów, który zastrzega sobie prawo do ich
publikowania na potrzeby Konkursie.
Prawa autorskie
19. Autorskie prawa majątkowe do korzystania z prac konkursowych przechodzą na Organizatora
z chwilą zgłoszenia udziału pracy do Konkursu
20. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych prac we własnych
materiałach promocyjnych.

Postanowienie końcowe
21. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa jury Konkursu,
22. Zapytania dotyczące Konkursu, można zgłaszad do przedstawiciela Organizatora Konkursu Zbigniewa Szczepaoskiego – za pomocą poczty elektronicznej: zbigniew.szczepanski@pankarp.pl
albo telefonicznie 501046234.
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