
 
 

REGULAMIN KONKURSU  

 „ KSIĄŻKA Z MOJEGO DZIECIŃSTWA” 

§ 1 Zasady ogólne  

1. Organizatorem konkursu plastycznego „Książka z mojego dzieciństwa” jest:  

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach. 

2. Konkurs rozpoczyna się 12.05.2021 roku i trwa do 27.05.2021 roku.  

3. Komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu, będzie czuwać nad 

prawidłowym przebiegiem konkursu. W skład komisji konkursowej wejdą przedstawiciele 

organizatora konkursu oraz osoby powołane przez organizatora.  

4. Ogłoszenie o konkursie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na 

stronach internetowych, w tym na stronie organizatora www.mgok.bialobrzegi.pl. 

§ 2 Cel konkursu 

• zainteresowanie dzieci książką, 

• rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych dzieci, 

• rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci, 

• popularyzacja literatury. 

 § 3 Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs kierowany jest do czytelników filii bibliotecznej w Szczytach.  

2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną 

zdolność do czynności prawnych, w tym osoby niepełnoletnie, posiadające ograniczoną 

zdolność do czynności prawnych za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna 

prawnego, która jest równoznaczna z zaakceptowaniem postanowień regulaminu, w 

szczególności na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz warunków licencji na 

korzystanie przez organizatora zdjęć swoich prac zgłoszonych do konkursu. 

3. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać samodzielnie rysunek przedstawiający 

własny pomysł na okładkę do ulubionej książki z dzieciństwa. 

4. Technika wykonania rysunku jest dowolna. 
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5. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę. 

6. W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej. 

7. Do nadesłanych prac należy dołączyć dane uczestnika. 

8. Do udziału w konkursie  nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych wymogów. 

9. Wykonaną pracę należy dostarczyć do filii bibliotecznej w Szczytach lub Biblioteki 

MGOK maksymalnie do dnia 27.05.2021 r. 

10. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie 

przesłanych prac w celach promocyjnych oraz z klauzulą RODO o przetwarzaniu danych 

osobowych zamieszczoną na stronie internetowej 

https://mgok.bialobrzegi.pl/klauzularodo.html. 

§ 4 Zasady głosowania internetowego 

1. Prace zgłoszone do konkursu zostaną poddane weryfikacji pod względem zgodności                           

z regulaminem konkursu oraz ocenione przez specjalnie do tego powołaną komisję, która 

składać się będzie z trzech pracowników Biblioteki MGOK-u.   

                      § 5 Ogłoszenie wyników konkursu i nagrody 

1. Ogłoszenie wyników konkursu „Książka z mojego dzieciństwa” nastąpi poprzez 

powiadomienie nagrodzonych uczestników drogą e-mailową lub telefonicznie oraz na mediach 

społecznych organizatora.  

2. Nagrody rzeczowe w postaci ksiązek zostaną przekazane laureatom po ostatecznym 

rozstrzygnięciu konkursu.  

§ 6 Postanowienia końcowe  

1. Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej organizatora: 

www.mgok.bialobrzegi.pl.  

2. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień regulaminu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub nierozstrzygnięcia konkursu.  
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4. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmie 

organizator konkursu.  

8. Dodatkowe informacje na temat konkursu będą udzielane przez Kamilę Falkowską 

pracownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach pod numerem telefonu – 

667-060-404. 


