POZNAŃSKIE TARGI KSIĄŻKI
Poznań, 06 – 08 marca 20120
Informacji o konkursie udzielają:
Katarzyna Kamińska – PTWK, Wydawnictwo Miejskie Posnania,
tel. 693 606 200, Katarzyna.Kaminska@wm.poznan.pl
Lidia Sadowska – PTWK
tel. +48 22 850 34 76, e-mail: ptwk@ptwk.pl

REGULAMIN
Ogólnopolskiego konkursu dla uczniów
szkół podstawowych i ponadpodstawowych
towarzyszącego
POZNAŃSKIM TARGOM KSIĄŻKI
06 - 08 marca 2020

MÓJ NOBEL
1. Organizatorzy:
 Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
 Wydawnictwo Miejskie Posnania
 Polskie Radio Poznań
2. Celem konkursu jest:
 promocja literatury i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
 badanie i rozwijanie gustów i preferencji czytelniczych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
 wspieranie szkół i bibliotek zwłaszcza z małych ośrodków,
 kształtowanie nawyków czynnego, samodzielnego udziału w kulturze.
3. Konkurs organizowany jest co roku i towarzyszy Poznańskim Targom Książki. Temat konkursu
co roku jest inny. Prace konkursowe muszą mieć formę pisemną.
4. Konkurs oceniany jest w czterech grupach wiekowych:
 uczniowie szkół podstawowych od klasy I do IV
 uczniowie szkół podstawowych od klasy V do VIII
 uczniowie różnych typów szkół ponadpodstawowych.
5. Prawo uczestnictwa posiada każdy uczeń. Uczestnicy mogą zgłaszać się samodzielnie, być
zgłoszeni przez rodziców, opiekunów, szkołę, bibliotekę lub inną placówkę pracującą z młodzieżą
szkolną. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.
6. Każdy z uczestników może zgłosić tylko jedną pracę.
7. Przesłanie pracy na konkurs oznacza zrzeczenie się praw autorskich do pracy na rzecz
organizatorów - i zgodę na jej ewentualną publiczną prezentację.
8. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania nagrodzonych prac.
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10. Wszystkie prace powinny być opatrzone tytułem oraz zawierać:
a. imię i nazwisko autora,
b. nazwę, adres i e-mail szkoły oraz klasę,
c. w przypadku osób niepełnoletnich, zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo
w konkursie.
11. Oceny prac dokonuje i równorzędne nagrody dla autorów najciekawszych, wyróżniających się
samodzielnością prac przyznaje Jury konkursu.
12. Prace wraz z pełną wymaganą informacją należy przesłać do dnia 31 STYCZNIA 2020 roku na
adres:
Wydawnictwo Miejskie POSNANIA
ul. F. Ratajczaka 44, 60-734 Poznań
Z dopiskiem: Konkurs „Mój Nobel”
Oceniane będą tylko prace zawierające pełne dane.
Ogłoszenie wyników nastąpi 6 marca 2020 roku podczas trwania Targów. Następnie wyniki
zostaną zamieszczone na stronach www. Organizatorów: www.targiksiazki.pl, www.ptwk.pl
iwww.wmposnania.poznan.pl, www.wydawca.com.pl.
13. Prace oceniać będzie Jury złożone z 9 osób: nauczycieli, bibliotekarzy i dziennikarzy, a także
przedstawicieli organizatorów.
14. Nagrody są równorzędne. Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe oraz dyplomy.
Uczestnik nie ponosi żadnych opłat w związku z otrzymaniem nagrody.
Koszty przekazania nagród uczestnikom ponoszą organizatorzy.

Organizatorzy

