Regulamin Konkursu Poetyckiego „Biblioteka wierszem malowana”
organizowanego w Bibliotece Lawendowej.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie Poetyckim
„Biblioteka wierszem malowana”, zwanym w dalszej części „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.
Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku.
3. Fundatorem nagrody jest Organizator.
§2
CEL KONKURSU
1. Celem konkursu jest:


rozwój umiejętności literackich dzieci,



promocja działalności bibliotek i czytelnictwa,



rozwój kreatywności oraz promocja twórczości dziecięcej.
§3

WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU
1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych w wieku 10-13 lat,
będących czytelnikami Organizatora.
2. Formą pracy konkursowej jest utwór poetycki składający się z maksymalnie
dziesięciu wersów.
3. Prace należy dostarczyć osobiście w formie wydruku na kartce A4 do Biblioteki
Lawendowej mieszczącej się na ul. Lawendowe Wzgórze 5 w Gdańsku.
4. Każdy uczestnik składa jedną pracę.
5. Uczestnik poza pracą konkursową zobowiązany jest dostarczyć formularz
zgłoszeniowy z danymi osobowymi autora i zgodę na przetwarzanie danych
osobowych stanowiących załącznik do niniejszego Regulaminu;

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Uczestnik
podaje je dobrowolnie.
7. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
8. Uczestnik, akceptując regulamin Konkursu udziela zgodę na nieodpłatne
wykorzystywanie swojej pracy w celach promocyjnych Biblioteki.
9. Termin nadsyłania prac: od 09.05.2022 do 31.05.2022.
10. Prace dostarczone po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych
określonych w ust. 1-5 nie będą brane pod uwagę.
11. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone dnia 06.06.2022 r. na stronie internetowej
Biblioteki

Lawendowej:

https://wbpg.org.pl/filia/biblioteka-lawendowa-ul-

lawendowe-wzg%C3%B3rze-5
Jednocześnie autorzy zwycięskich prac zostaną powiadomieni o terminie wręczenia
nagród.
12. Prace zostaną wystawione w Bibliotece Lawendowej po ogłoszeniu wyników
Konkursu.
§5
PRACA KONKURSOWA
1. Temat pracy konkursowej związany jest z obchodami Dnia Bibliotekarza i Biblioteki
przypadającego 8 maja i powinien koncentrować się na działalności biblioteki jako
instytucji kultury. Wiersz ma być zachętą do korzystania z bibliotek, ma promować ich
działalność.
2. Utwór powinien się składać maksymalnie z 10 wersów.
3. Forma poetycka dowolna.
4. Forma graficzna utworu dowolna, mieszcząca się w formacie A4.
§6
WYŁANIANIE LAUREATÓW KONKURSU
1. Do przyznania nagrody uprawnione jest Jury powołane przez Organizatora.
2. W skład Jury wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz inne osoby wskazane
przez Organizatora.
3. Nagrodzone w konkursie zostaną 3 najlepsze prace, które wskaże Jury.

4. Nagrodą w Konkursie są nagrody rzeczowe: worek/plecak, koszulka, książka i nie
podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe oraz na równowartość pieniężną.
5. Jury, podczas oceny prac będzie brało pod uwagę:


zgodność pracy z tematyką Konkursu,



oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,



sposób ujęcia tematu,



walory artystyczne,



samodzielność wykonania pracy.

6. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Przedstawiciele ustawowi w imieniu autorów zwycięskich i wyróżnionych prac
wyrażają zgodę na upublicznienie faktu, że autorzy ci zostali nagrodzeni. Zgoda
obejmuje uprawnienie Organizatora do publicznego ujawnienia imienia
i nazwiska, wieku autora oraz tytułu nagrodzonej pracy (Załącznik do niniejszego
Regulaminu).
§7
PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik poprzez przekazanie utworu do Konkursu wraz ze swoimi danymi
potwierdza, że zgłoszona przez niego do Konkursu praca jest oryginalna, jest
wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości, nie narusza praw, dóbr i
godności osób trzecich.
2. Uczestnik wyraża zgodę na wydruk pracy, a także na zaprezentowanie jej na
wystawie w Bibliotece Lawendowej
3. Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób
trzecich, a w szczególności praw autorskich.
4. Uczestnikom Konkursu nie przysługują dalsze wynagrodzenia z tytułu korzystania
przez Organizatora z nadesłanych prac.
5. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie nadesłanych prac w
publikacjach związanych z Konkursem oraz innych celach promocyjnych, tj.
publikacje drukowane i cyfrowe, strony internetowe, wszelkie materiały
promocyjne, prezentacje, z możliwością zwielokrotnienia i wprowadzenia do
obrotu.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik, przystępując do Konkursu, akceptuje bez zastrzeżeń niniejszy
Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora przesłanych
danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.
Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora:
https://wbpg.org.pl/filia/biblioteka-lawendowa-ul-lawendowe-wzg%C3%B3rze-5
2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień niniejszego
regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn niezależnych.

