
Regulamin Konkursu „The Best of Marvel” 2021 - edycja trzecia 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu "The Best of Marvel” 2021 – edycja trzecia, 

zwanego dalej konkursem. 

2. Organizatorami konkursu są: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Czerniejewie,  

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Gnieźnie i Stowarzyszenie 

Fantasmagoria. 

3. Celem konkursu jest: 

a) popularyzacja komiksu jako wartościowego gatunku literackiego, 

b) popularyzacja kultury filmowej, 

b) rozwój myślenia twórczego, 

c) rozwój umiejętności społecznych, 

d) rozwój kompetencji literackich. 

4. Konkurs odbędzie się w drugiej połowie czerwca 2021 r. Z uwagi na dynamiczną sytuację 

konkurs zostanie przeprowadzony stacjonarnie w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w 

Gnieźnie, ul. Mieszka I 21 (jeśli będzie taka możliwość) lub on-line, o czym 

uczestniczki/uczestnicy zostaną poinformowani odpowiednio wcześniej. 

5. Konkurs odbędzie się, jeśli do uczestnictwa w nim zgłosi się co najmniej pięć drużyn.   

II. Zasady konkursu 

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczennice i uczniowie szkół podstawowych z klas VII-VIII 

oraz szkół ponadpodstawowych z całego powiatu gnieźnieńskiego (w tym 

tegoroczne/tegoroczni maturzystki/maturzyści). 

2. W konkursie uczestniczą drużyny 2-osobowe. 

3. Konkurs odbędzie się poza godzinami nauki szkolnej. W związku z tym odpowiedzialność za 

dotarcie uczestników na konkurs i powrót do domu spoczywa na rodzicach/opiekunach 

uczestniczek/uczestników niepełnoletnich  (z wyłączeniem osób pełnoletnich). 

4. Konkurs nie ma charakteru rywalizacji międzyszkolnej. W drużynach mogą uczestniczyć 

uczennice/uczniowie różnych szkół i w różnym wieku.   

5. Drużyny zgłaszają chęć uczestnictwa mailowo: biblioteka@czerniejewo.pl i w załącznikach 

przesyłają skany podpisanych formularzy zgłoszeniowych (do pobrania ze strony 

biblioteka.czerniejewo.pl, fantasmagoria.gniezno.pl, gniezno.pbp.poznan.pl) oraz e-mail, pod 

który będą wysyłane informacje dotyczące konkursu np. dane dotyczące zainstalowania 

koniecznej - do wykonania zadania podczas konkursu - aplikacji, itd. 

6. W przypadku, jeśli dana drużyna po zgłoszeniu do konkursu podejmie decyzję o rezygnacji, 



niezwłocznie zawiadamia o tym Organizatorów. 

7. Zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie należy przysyłać na adres:  

biblioteka@czerniejewo.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2021 r. 

8. Konkurs będzie polegał na wykazaniu się znajomością filmów MCU (pytania wiedzowe – 

treść filmów, aktorzy i aktorki, reżyserzy, chronologia, cytaty, itd.) oraz na zadaniu-

niespodziance. 

9. Konkurs będzie trwał ok. 2-3 godzin. O konkretnym terminie i formie drużyna zostanie 

powiadomiona mailowo.   

10. Zadania będą oceniane przez Komisję w składzie: Lilianna Dorodzała-Kowalewska i Joanna 

Lęgas (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Czerniejewie), Katarzyna Wilczkowska 

i Magdalena Bukowska (Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Gnieźnie), 

Wiktor Koliński (Stowarzyszenie Fantasmagoria). 

IV. Zasady przyznawania nagród 

1. Jury będzie oceniać zadania na podstawie następujących kryteriów: 

• wiedza 

• inwencja i pomysłowość 

2. Decyzja Komisji jest ostateczna. 

3. Wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu konkursu w uzgodnionym terminie. 

4. Nagrody rzeczowe przewidziane zostały dla zwycięskiej drużyny oraz drużyn, które zajmą 

miejsce II i III. Pozostałe drużyny otrzymają nagrody pocieszenia. 

5. Lista laureatek/laureatów zostanie podana do publicznej wiadomości w mediach lokalnych 

tradycyjnych i elektronicznych. 

 

  

 


