
REGULAMIN KONKURSU

„MOJA BIBLIOTEKA WCZORAJ I DZIŚ”

I Postanowienia ogólne

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Moja biblioteka wczoraj i dziś” i jest zwany dalej: 
„Konkursem”.

2. Konkurs organizowany jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku ul. Kościuszki 
15, 89-300 Wyrzysk, Biblioteka Publiczna filia Osiek nad Notecią ,  zwany dalej: „Organizatorem”.

3. Konkurs jest współfinansowany w ramach realizacji projektu „Programu Wolontariatu 
Pracowniczego PLP” oraz przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku, Biblioteka 
Publiczna filia Osiek nad Notecią.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 1 lipca do 23 sierpnia 2019 roku.

5. Celem Konkursu jest:

• promocja placówki i czytelnictwa z okazji jubileuszu 70. lecia biblioteki Publicznej w 
Osieku nad Notecią,

• organizacja wystawy pokonkursowej, 

• rozwijanie wrażliwości i umiejętności plastycznych,

• ukazanie ponadczasowości placówki.

II. Warunki uczestnictwa i termin dostarczania prac

1. Uczestnikami mogą być dwuosobowe grupy międzypokoleniowe (dziecko- rodzic, wnuk- 
dziadek) mieszkające na terenie Osieka nad Notecią w latach 1949-2019.

2. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie pracy plastycznej przy wykorzystaniu techniki 
rysunku, szkicu lub malowania farbami w formacie A4 lub A3. Praca musi ukazywać bibliotekę 
na przestrzeni lat 1949- 2019.

3. Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Organizatora Konkursu, na adres:

Biblioteka Osiek , ul. XX-lecia 7, 89-333 Osiek nad Notecią do dnia   23 sierpnia 2019 roku.

4. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na 
rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie                       
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) oraz do publikacji prac 
oraz danych uczestników jak i ich wizerunku na różnych polach eksploatacji wykorzystywanych 
przez „Organizatora” (facebook, strony internetowe, zdjęcia, biblioteka).



5. Do prac należy dołączyć:

• karta uczestników zawierająca imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon,

• oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych wraz z klauzulą informacyjną o 
administratorze danych.

UWAGA! Prosimy nie podpisywać prac!

6. Prace konkursowe nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora Konkursu,
pozostając do jego dyspozycji w ramach działalności statutowej.

7. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.

9. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego 
regulaminu. 

III Ocena prac konkursowych i wyłonienie laureatów

1. Po zakończeniu Konkursu oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa powołana 
przez Organizatora.

2. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze 3 najlepsze prace, które zostaną 
nagrodzone.

3. W ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę estetykę, pomysłowość i inwencję 
oraz zgodność z tematem.

4. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

5. Wyniki konkursu oraz termin wręczenia nagród ogłoszone zostaną na stronie internetowej 
placówki ( www.biblioteka.mgokwyrzysk.pl) oraz na facebooku Miejsko- Gminnego Ośrodka 
Kultury w Wyrzysku (www.facebook.com/mgokwyrzysk) nie później niż do 30 sierpnia 2019.

6. Wręczenie nagród oraz prezentacja nadesłanych prac nastąpią w wyznaczonym terminie w Filii 
Bibliotecznej w Osieku nad Notecią.

IV Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
www.biblioteka.mgokwyrzysk.pl.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o czym 
poinformuje na w/w stronie internetowej.

3. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.
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