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„Gdybym był/była superbohaterem…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Ty? Kim byś był/a, gdybyś pewnego dnia obudził/a się rano 

i odkrył/a, że zyskałeś supermoce? Opisz to! 

Chcemy, abyś: 

 opisał/a nam kim jesteś i jakie masz moce; 

 czym byś się zajmował/a i co byś zmienił/a dzięki uzyskanym mocom (w swoim 

otoczeniu/szkole/na świecie); 

 oraz opowiedział/a nam jedną ze swoich przygód, jaką byś przeżyła/a jako 

superbohater; 

Ponadto namaluj nam siebie – czyli superbohatera. 

Chcemy zobaczyć, jak wyglądasz w akcji! 

Będzie to idealne uzupełnienie Twojego opowiadania. 

Peter Parker był zwykłym nastolatkiem interesującym się fotografią. Gdy 

podczas szkolnej wycieczki został ukąszony przez radioaktywnego pająka, 

rozwinęły się u niego unikalne zdolności i stanął do walki ze złem 

rozprzestrzeniającym się po Nowym Jorku jako Spiderman. 

Steve Rogers był wątłym młodzieńcem, który za wszelką 

cenę chciał zaciągnąć się do wojska i walczyć z armią 

Hitlera. W wyniku eksperymentu zyskał supermoce i został 

Kapitanem Ameryką. 

 

Robin Hood był średniowiecznym szlachcicem, 

ograbionym z rodzinnego majątku, który postanowił 

walczyć z niegodziwymi rządami szeryfa Notthinghama. 
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Regulamin: 
Cel główny konkursu: 

 Rozwijanie wyobraźni, zainteresowań plastycznych i literackich wśród dzieci, 

 Doskonalenie umiejętności wyrażania siebie poprzez sztukę, 

 Rozwijanie wrażliwości estetycznej, 

 Promowanie twórczości dziecięcej, 

 Zachęcanie dzieci do czytania książek i kreatywnego wykorzystania tekstów. 

  

I. Organizator konkursu 

Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku 

 

II.  Uczestnicy konkursu 

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I-III i IV-VI szkół podstawowych. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie charakterystyki i krótkiego opowiadania 

dotyczącego postaci wymyślonego przez siebie superbohatera i wykonanie oprawy 

plastycznej do wybranego tekstu. 

 

Wymogi dotyczące tekstu: 

– Tekst powinien być przygotowany samodzielnie, napisany odręcznie lub na komputerze. 

– Ilustracja może być wkomponowana w tekst pracy lub przygotowana oddzielnie. Technika 

pracy dowolna, ale nie przestrzenna. 

 

III. Terminy   

Prace należy przesłać lub przynieść do Oddziału dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Nisku, ul. Kościuszki 1a, 37-400 Nisko z dopiskiem „Gdybym był superbohaterem...” 

do 2 czerwca 2017 roku. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 czerwca 2017 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 
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IV. Kontakt 

Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku     tel. 15 8412 100 

nckbiblioteka@onet.pl 

anna.zdanowska@mbp.nisko.pl 

anna.chramega@mbp.nisko.pl 

 

V. Zasady uczestnictwa 

1. Każda praca konkursowa na odwrocie powinna być opatrzona kartą informacyjną, 

dołączoną do regulaminu konkursu. 

2. Do prac należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka, 

dołączoną do regulaminu konkursu. 

3. W konkursie nie wezmą udziału prace nieczytelne z brakującymi danymi. 

4. Jury konkursu powołane przez Organizatora dokona oceny i wybierze najlepsze prace, 

które zostaną nagrodzone. 

5. Prace będą ocenione pod względem oryginalności, pomysłowości oraz wartości 

artystycznych i językowych. 

6. Rozwiązanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 9 czerwca 2017 r. w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej w Nisku o godzinie 14:00 lub wysłane pocztą na podany adres. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac konkursowych (bez 

roszczeń autorów do praw autorskich) na stronie internetowej biblioteki, mediach 

społecznościowych i prasie oraz wydania ich w formie książkowej. 

8. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do 

niniejszego regulaminu. 

9. Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane do celów konkursu nie będą 

udostępnione osobom trzecim. 

10. Regulamin konkursu i załączniki do pobrania na stronie internetowej naszej biblioteki 

http://www.mbp.nisko.pl. 


