REGULAMIN KONKURSU NA AUDIOBOOK
„Wierszyki plątające języki”
I CEL
Promocja czytelnictwa i literatury. Poprzez nagranie na nośniku elektronicznym maksymalnie
3 wierszy, uczestnik bliżej zapozna się z tekstem literackim, poprawną artykulacją i wymową
oraz ze sztuką interpretacji tekstu.
II UCZESTNICY
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w trzech kategoriach wiekowych: 7-9 lat,
10-12 lat, 13-16 lat.
III TEMAT
Tematem konkursu jest nagranie 3 dowolnie wybranych wierszy polskiego/ich autora/ów na
nośniku elektronicznym, umożliwiającym odsłuchanie nagrania.
IV KWESTIE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE
1. Konkurs odbywa się w ramach projektu „Wariacje literackie” realizowanego przez Miejską
Bibliotekę Publiczną w Jaśle ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2. Uczestnik wybiera maksymalnie 3 dowolne wiersze polskiego/ich autora/ów.
3. Nagranie wierszy jest indywidualne. Grupowe nagranie nie zostanie dopuszczone
do udziału w konkursie.
4. Dozwolone jest korzystanie z różnych efektów dźwiękowych urozmaicających
nagranie.
5. Długość całego nagrania: 3-5 minut.
6. Audiobook powinien być nagrany na nośniku elektronicznym, umożliwiającym
odsłuchanie go w komputerze w programach do odtwarzania dźwięków (Real
Player, Winamp, Windows Media Player) na odtwarzaczu CD, Mp3 (pliki Mp3, płyty CD).
7. Nośnik elektroniczny prosimy dostarczyć na adres pocztowy: Miejska Biblioteka Publiczna
w Jaśle, ul. Kołłątaja 1, 38-200 Jasło z dopiskiem „Wierszyki plątające języki”,
lub na adres email: dzieci@mbp.jaslo.pl
8. Wraz z nagraniem elektronicznym należy wysłać wypełniony formularz
zgłoszeniowy, który można pobrać ze strony internetowej www.mbp.jaslo.pl
9. Zgłoszenia są przyjmowane do 27 maja 2013 r. włącznie.
10. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 7 czerwca 2013 r.
11. Osoba zgłaszająca audiobook jest zobowiązana do wypełnienia wszystkich pól
formularza zgłoszeniowego.
12. Osoba zgłaszająca zaświadcza o prawdziwości przekazanych danych.
13. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych na
potrzeby promocji konkursu lub biblioteki zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926).
14. Zgłoszenie nagrania na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora
regulaminu konkursu oraz z przekazaniem na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle
autorskich praw majątkowych do zgłoszonego nagrania i zgody na jego wykorzystanie do
publikacji i promocji konkursu lub biblioteki.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
V KRYTERIA OCENY
Jury przy ocenie prac będzie się kierowało następującymi kryteriami:
poprawnością językową, kulturą mowy, interpretacją utworu, ciekawym, indywidualnym
charakterem nagrania, wyrazem artystycznym, doborem tekstu.

VI OBRADY JURY KONKURSU
1. W głosowaniu nad wyborem laureata nagrody każdemu z członków jury przysługuje
jeden głos. Wszyscy członkowie jury Konkursu maja równe prawo głosu.
2. Z obrad jury Konkursu sporządza się protokół, stwierdzający przyznanie nagród.
3. Protokół zostanie opublikowany na stronie internetowej www.mbp.jaslo.pl
w dniu 7 czerwca 2013 r.
VII NAGRODY
Dla zwycięzców przewidziane są nagrody w postaci sprzętu multimedialnego lub nagrody
książkowe.

