Regulamin Konkursu Czytelniczego
„Memem na książkę”
§ 1. ORGANIZATOR
Pomysłodawcami i organizatorem konkursu są uczniowie
Gimnazjum nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi im.
Zawiszaków Proporca „Victoria” w Warszawie, mieszczące się
przy ul. Promienistej 12a.wraz z nauczycielem bibliotekarzem,
jako opiekunem projektu.
§ 2. CELE KONKURSU
- przygotowanie memów dotyczących dzieł i życia H.
Sienkiewicza lub/i dzieł i życia twórcy współczesnej serii
książek dla młodzieży o Percy Jacksonie - Ricku Riordanie.
- wyłonienie najbardziej nowatorskich i oryginalnych memów;
- krytyczne podejście do znanego klasyka literatury i
współczesnego pisarza bestsellerów;
- wykorzystanie narzędzi multimedialnych do interpretacji
tekstu literackiego;
- zachęcenie do aktywności twórczej oraz własnej próby
interpretacji tekstu literackiego;

§ 3. TEMAT KONKURSU
- organizator oczekuje memów, które będą inspirowane
życiem i dziełami:
a. Henryka Sienkiewicza
b. Ricka Riordana i fikcyjnego bohatera, którego stworzył –
Percy Jacksona
- można tworzyć prace związane z bohaterami książek tych
autorów.

§ 4. ZASADY UCZESTNICTWA
- konkurs jest skierowany do uczniów Gimnazjum Nr 113.
- praca musi być przygotowana samodzielnie

§ 5. MEM CZYTELNICZY – PRACA KONKURSOWA
- każdy uczestnik konkursu przedstawia jedną pracę w formie
wydruku i w postaci elektronicznej.
- jeden egzemplarz pracy należy podpisać i zabezpieczyć
przed zniszczeniem i w takiej formie przynieść do biblioteki.
- drugi egzemplarz pracy należy wysłać na adres konkursu:
memkonkurs@gmail.com lub na pendravie przynieść wraz z
wydrukiem do biblioteki.
- prace konkursowe należy dostarczyć do 20 stycznia 2017 r.

- wstępnej oceny wszystkich prac konkursowych dokona
powołane profesjonalne jury. - - zostanie wówczas wyłonione
10 najlepszych memów, które w następnej kolejności zostaną
zapisane w postaci kodów QR.
- cała społeczność szkolna będzie mogła, odczytując memy
czytnikiem QR, oddać głos na swój ulubiony mem. Jedna
osoba głosuje tylko na jeden mem.
- praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz
prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej
treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań
zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w
zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
- uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy oraz
posiada do niej wszelkie prawa autorskie.
§ 6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
- uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie podczas wystawy
prac konkursowych w czytelni.
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do indywidualnego
zaproszenia na wystawę nauczycieli i uczniów z klas, które
wzięły udział w konkursie.
- uczestnicy, którzy nie otrzymali indywidualnego zaproszenia,
mogą obejrzeć wystawę w godzinach, w których biblioteka
szkolna jest czynna.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres
memkonkurs@gmail.com lub do biblioteki.

