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Konkurs literacko-plastyczny 

„Mam cię!” 
 

 
ORGANIZATORZY 

Miejski Teatr Miniatura 

Wydawnictwo Zakamarki 

 

PRZEDMIOT KONKURSU 

Konkurs literacko-plastyczny „Mam cię!” przeznaczony jest dla dzieci z klas od 3-5 szkoły 

podstawowej. Konkurs jest związany z najnowszą premierą Teatru Miniatura na podstawie 

„Tajemnicy kina”, jednej z części bestsellerowej serii detektywistycznych książek dla dzieci 

szwedzkich autorów Martina Widmarka i Heleny Willis. Seria „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai” 
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opowiada o dwójce przyjaciół z klasy, Mai i Lassem, którzy zakładają agencję detektywistyczną  

i pomagają rozwiązywać zagadki w fikcyjnym miasteczku Valleby.  

Seria jest międzynarodowym bestsellerem, przetłumaczonym na ponad 20 języków. Martin Widmark 

od 2004 roku co roku otrzymuje nagrodę Bokjuryn (szwedzką nagrodę literacką, zorganizowaną tak, 

że ponad 50 000 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 19 lat głosuje na swoje ulubione książki)  

w kategorii wiekowej 7-9 lat. Jest najczęściej wypożyczanym autorem w Szwecji, zdetronizował w tym 

względzie nawet legendarną Astrid Lindgren. W Polsce serię wydaje poznańskie Wydawnictwo 

Zakamarki i cieszy się ona wielką popularnością. 

Jedną z najważniejszych cech tych książek jest to, że są dla dzieci szkołą myślenia. Uczą przyglądać się 

ludziom i rzeczom uważnie, interpretować wskazówki i tropy, łączyć logicznie różne wydarzenia, 

zbiegi okoliczności czy przypadki. Pobudzają naturalną u dzieci ciekawość i chęć odkrywania tajemnic. 

Ich strony zaludniają zróżnicowane postaci – i pod względem narodowościowym, i charakteru,  

i sposobu życia – o wyrazistym kolorycie, opisane z subtelnym poczuciem humoru. Pokazują świat 

złożony, niepozbawiony ciemniejszych stron, ale pozytywny i kolorowy.  

Przedmiotem konkursu jest zespołowe przygotowanie komiksu przedstawiającego krótką 

detektywistyczną historię wymyśloną przez zespół. Autorzy najlepszych prac będą mogli wziąć 

udział w warsztatach samego Martina Widmarka, autora serii „Biuro Detektywistyczne Lassego  

i Mai”, które odbędą się w Teatrze Miniatura w dniu premiery „Tajemnicy kina” – 8 listopada 2012 

roku. Członkowie zespołów-laureatów otrzymają również nagrody książkowe od Wydawnictwa 

Zakamarki. 

 

CELE KONKURSU 

Pobudzanie kreatywności i wyobraźni u dzieci, zapoznanie ze współczesną literaturą dla dzieci, nauka 

twórczej pracy zespołowej, rozwijanie umiejętności plastycznych i literackich, wyrabianie nawyku 

uczestnictwa w kulturze. 

 

TERMINARZ KONKURSU 

10 października 2012 – ogłoszenie konkursu 

do 25 października 2012 – przyjmowanie zgłoszeń 

do 31 października 2012 – rozstrzygnięcie konkursu 

8 listopada 2012 –  warsztaty prowadzone przez Martina Widmarka 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci z trójmiejskich szkół podstawowych z klas 3-5 oraz placówek 

edukacyjnych i kulturalnych prowadzących zajęcia dla dzieci w tym wieku. 
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2. Każdą pracę wykonuje zespół od 10 do 20 dzieci pod opieką nauczyciela/opiekuna. 

3. Należy wykonać jeden komiks na podstawie historii detektywistycznej wymyślonej przez zespół.  

4. Technika wykonywanej pracy: dowolna. 

5. Format prac: 1 strona B1 (jak kartka od flipcharta). 

6. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora, pozostając do 

jego dyspozycji z prawem bezpłatnego rozpowszechniania. 

7. Do prac powinny być dołączone następujące dane (na osobnej kartce papieru): 

- nazwa zespołu 

- liczba osób w zespole 

- imiona, nazwiska i wiek wszystkich członków zespołu 

- tytuł pracy 

- nazwa i adres placówki zgłaszającej 

- imię i nazwisko opiekuna pracy 

- kontakt do opiekuna zespołu (telefon, mail) 

- dopisek „Konkurs „Mam cię!”. 

8. Opisaną pracę należy nadesłać do 25 października 2012 roku (decyduje data stempla pocztowego) 

lub składać osobiście: 

Miejski Teatr Miniatura 

Dział PR i Promocji 

ul. Grunwaldzka 16 

80-236 Gdańsk 

(z dopiskiem KONKURS „MAM CIĘ!")  

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

Spośród nadesłanych prac powołana Komisja Konkursowa (Jury) wyłoni zespoły-laureatów. 

Jury oceni prace, biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

- zgodność tematyki 

- pomysłowość 

- samodzielność wykonania 
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- estetyka pracy 

Zespoły-laureaci wezmą udział w warsztatach poprowadzonych przez autora książek dla dzieci ze 

Szwecji, między innymi serii „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai”, Martina Widmarka w dniu 8 

listopada 2012 roku o godz. 14.00. Otrzymają również nagrody w postaci książek Wydawnictwa 

Zakamarki. 

O werdykcie Jury laureaci zostaną poinformowani telefonicznie bądź drogą elektroniczną. 

Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne. Laureatom nie przysługuje odwołanie. 

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Miejskiego Teatru Miniatura: 

www.teatrminiatura.pl. 

Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Uczestnicy przyjeżdżają na warsztaty na koszt własny.  

Nieprzestrzeganie warunków uczestnictwa w konkursie równoznaczne jest z dyskwalifikacją pracy. 

Przesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem pełnych praw autorskich na rzecz 

organizatorów konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 

Organizatora w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 

133 poz. 883 z 1997). 

Nagrody nieodebrane przez laureatów w okresie 30 dni od uroczystego ogłoszenia wyników 

przechodzą do puli nagród przyznawanych w kolejnych konkursach i festiwalach. 

 

Kontakt do organizatorów 

Agnieszka Kochanowska 

agnieszka.kochanowska@teatrminiatura.pl 

+ 48 885 770 826 

Agnieszka Grewling-Stolc 

a.grewling-stolc@teatrminiatura.pl 

+ 48 601 958 184 


