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KONKURS CZYTELNICZY 

„GMINA SOKOLNIKI CZYTA” 

 

REGULAMIN 

 

Organizator: 

Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki 

Współorganizator: 

- Gmina Sokolniki 

Cele: 

- popularyzacja książki i czytelnictwa; 

- pobudzanie kreatywności; 

Adresaci: 

Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Sokolniki z podziałem na cztery 

kategorie wiekowe: 

1. Dzieci w wieku 3 – 6 lat 

2. Dzieci w wieku 7 – 12 lat 

3. Młodzież w wieku 13 – 18 lat 

4. Dorośli, powyżej 18 lat 

Warunki uczestnictwa: 

- udział w Konkursie jest wolny od wszelkich opłat; 

- przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez uczestnika. 

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad; 

- każdy Uczestnik może złożyć tylko jedną pracę (niepublikowaną i nie nagradzaną 

wcześniej) promującą bibliotekę, książkę lub czytelnictwo w Gminie Sokolniki poprzez hasło 

reklamowe, rysunek, fotografię, film, mem itp. 

- dodatkowo punktowane będą prace odwołujące się do lokalnych zwyczajów, legend, miejsc 

itp.; 

- zgłoszona na Konkurs praca powinna być podpisana pseudonimem. Do niej należy dołączyć 

oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych oraz kartę zgłoszenia i oświadczenie 
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(stanowiące Załącznik do regulaminu) zawierające następujące informacje: imię i nazwisko 

autora, dane kontaktowe autora i rodzica/opiekuna prawnego (numer telefonu, adres 

mailowy), podpis rodzica/opiekuna prawnego, które powinny znajdować się w zaklejonej 

kopercie dołączonej do pracy i oznaczonej tym samym pseudonimem; 

- autorzy prac wyrażają zgodę na opublikowanie danych osobowych w regionalnych mediach 

oraz na stronie internetowej Organizatora i Współorganizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 83 z późniejszymi 

zm.); 

- zgłoszenie do uczestnictwa w Konkursie oznacza upoważnienie Organizatora do korzystania 

ze zgłoszonych prac; 

- prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. 

Termin i miejsce dostarczenia prac: 

Prace należy składać w siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki,  

ul. Parkowa 1, 98-420 Sokolniki, tel: 62 78 45 014, biblioteka@sokolniki.pl  

do dnia 30 września 2017 r. do godz. 15
00

. 

Wyłonienie laureatów Konkursu: 

- prace zakwalifikowane do Konkursu oceni jury powołane specjalnie do tego celu przez 

Organizatora; 

- w każdej kategorii wiekowej zostanie wyłonionych po trzech laureatów; 

- rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 05.10.2017 r. 

- autorzy zwycięskich prac (w każdej kategorii wiekowej) otrzymają nagrody. 

Postanowienia końcowe: 

- Organizator zastrzega sobie do zmian z przyczyn od niego niezależnych. 

- zgłaszający wyraża zgodę na rejestrację fotograficzną podczas wręczania nagród laureatom 

oraz publikację w mediach, a także wykorzystanie danych osobowych wyłącznie                    

w materiałach konkursowych. 

- dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

 

 

Serdecznie zapraszamy! 
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