
REGULAMIN konkursu literackiego  

pt. „Piszę, czytam i polecam innym” 
I. Cele konkursu: 
1. Zachęcenie utalentowanych dzieci do pisania i prezentowania własnej twórczości 

literackiej. 

2. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych Autorów, a także popularyzowanie  

ich twórczości. 

3. Promocja czytelnictwa i biblioteki. 

II. Regulamin konkursu literackiego: 
1. Konkurs adresowany jest do czytelników w wielu od 8- 16 lat z powiatu niżańskiego.  

2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim. 

3. Jeden Autor może złożyć jeden lub kilka utworów literackich  /serię bajek/. 

4. Termin złożenia prac upływa z dniem 09 marca 2020 roku. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do 13 marca2020 roku, w komisji konkursowej 

zasiądą pracownicy biblioteki oraz przynajmniej jeden nauczyciel lub lokalny literat. 

6. Uczestnicy konkursu składają samodzielnie wymyślone i napisane prace o dowolnej 

tematyce /mile widziane opowieści z Helenką Kmieć w tle o jej pasjach np.: o wspinaczce 

górskiej, pasjach wokalnych i muzycznych, recytatorskich, zaangażowanie w wolontariat, 

świetlicy i na misjach itp./ wykonane w formie bajki z własnymi ilustracjami. 

7. Prace konkursowe (w formie bajki z własnym tekstem i ilustracjami) powinny być 

opatrzone adresem (imię i nazwisko autora, wiek autora, adres domowy autora, telefon 

kontaktowy rodzica/opiekuna, kartę RODO). 

8. Komisja konkursowa weźmie pod uwagę oryginalność i trafność ujęcia tematu. 

9. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu. Złożenie pracy 

na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych do 

celów konkursu.  

10. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik (rodzic/opiekun osoby niepełnoletniej) 

wyraża zgodę na opublikowanie wizerunku, jego imienia i nazwiska (imienia i nazwiska 

osoby niepełnoletniej) oraz złożonej pracy konkursowej na stronie internetowej organizatora 

konkursu  http://www.mbp.nisko.pl oraz w pozostałych publikacjach organizatora konkursu  

11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do 

nieodpłatnego wykorzystania prac, z uwzględnieniem autorstwa bajek, w następujących 

polach: druku w dowolnej publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie 

oraz prezentowania bajek na okolicznościowych wystawach, materiałach promocyjnych oraz 

artykułach pokonkursowych, oraz udostępniania innym czytelnikom biblioteki. 

12. Złożone prace nie będą zwracane. Z chwilą dostarczenia bajki przechodzą one na 

własność organizatora, który przejmuje prawa majątkowe do otrzymanych prac. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.  

III. Nagrody: 
1. Dla zwycięzców konkursu oraz wyróżnionych przewidziane są nagrody oraz dyplomy.  

2. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora: Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Nisku oraz innych stronach internetowych promujących bibliotekę. 

3. O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród organizator poinformuje telefonicznie 

do 13 marca2020 r. jak również będzie można uzyskać na stronach internetowych 

Organizatorów.  

4. Wręczenie nagród odbędzie się w Filii Bibliotecznej w Nowosielcu - Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Nisku, w ustalonym  terminie. 

IV. Postanowienia końcowe: 
1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

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

