
Regulamin konkursu literacko–plastycznego z okazji 100. rocznicy 

odzyskania przez Polskę Niepodległości 

 

Złóż życzenia Niepodległej 

 

1. Organizatorem konkursu jest Filia 17, Oddział dla Dzieci nr 35 Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Gliwicach. 

2. Celem konkursu jest uczczenie odzyskania przez Polskę Niepodległości, a także 

utrwalanie wizerunku biblioteki jako miejsca przyjaznego i oferującego różnorodne 

formy aktywności. 

3. Konkurs składa się z dwóch części. Pierwsza z nich przeznaczona jest dla dzieci klas 

I-V szkół podstawowych, druga dla młodzieży klas VI-VIII szkół podstawowych oraz 

III klas gimnazjum.  

4. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie życzeń (klasy VI-VIII szkół 

podstawowych oraz III gimnazjum) bądź zaprojektowanie kartki okolicznościowej 

(klasy I-V szkół podstawowych) z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 

Niepodległości.  

5. Forma pracy:  

a.) tekst życzeń może być napisany wierszem lub prozą, a jego objętość nie 

powinna przekraczać pół strony A4. Pracę można dopełnić elementami 

graficznymi. 

b.) technika wykonania kartki okolicznościowej jest dowolna. Praca powinna 

posiadać format A4. 

6. Termin składania prac upływa 5.11.2018. 

7. Gotowe prace należy złożyć w Oddziale dla Dzieci nr 35 MBP w Gliwicach,  

ul. Spółdzielcza 33a. 

8. Prace będą oceniane przez pracowników Filii 17 MBP w Gliwicach w dwóch 

kategoriach. Osobno dla: 

a.) klas I-V szkół podstawowych, 

b.) klas VI-VIII szkół podstawowych oraz III gimnazjum. 

9. Oceniane będą: 

a.) staranność wykonania, 

b.) zgodność z tematem, 



c.) czytelność pisma, 

d.) poprawność językowa i ortograficzna. 

10. Dla laureatów pierwszych trzech miejsc w obydwu konkurencjach przewidziane są 

nagrody. 

11. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się 10.11.2018 o godzinie 12.00 w Oddziale dla 

Dzieci nr 35 (ul. Spółdzielcza 33a). 

12. Zwycięskie i wyróżnione prace zostaną wyeksponowane w postaci wystawy 

pokonkursowej w Filii 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach. 

13. Poprzez zgłoszenie swojego udziału w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na:  

a) wzięcie udziału w konkursie na warunkach określonych w Regulaminie;  

b) przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika w zakresie 

niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883);  

c) nieodpłatne utrwalanie, używanie i rozpowszechnianie przez Organizatora swojego 

wizerunku w postaci zdjęć z rozstrzygnięcia konkursu na podstawie art. 81 ust. 1 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zostaną one 

wykorzystane wyłącznie do promocji konkursu oraz samej biblioteki, a zgoda nie jest 

ograniczona ani czasowo ani terytorialnie i obejmuje wszelkie formy publikacji, za 

pośrednictwem dowolnego medium (m.in. w gazetach i internecie, w tym na portalach 

społecznościowych).  

14. Regulamin konkursu znajduje się do wglądu w Oddziale dla Dzieci nr 35 Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Gliwicach, przy ul. Spółdzielczej 33 a. 

15. W kwestiach dotyczących przebiegu konkursu, które nie zostały przewidziane  

w niniejszym Regulaminie, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, 

głos rozstrzygający należy do Organizatora.  

16. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie. 


