Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
Regulamin konkursu literacko - plastycznego dla dzieci pt. „Kolaż literacki”.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki konkursu „Kolaż literacki”, które
uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do konkursu.
2. Organizatorem konkursu „Kolaż literacki” (dalej „Konkursu”) oraz fundatorem nagród jest
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, ul. 1 Maja 5, 10-117
Olsztyn (zwana dalej Organizatorem).
3. „Kolaż literacki” to konkurs mający na celu rozwijanie wyobraźni dzieci, przez przedstawienie
tekstu literackiego w formie pracy plastycznej oraz promocję literatury wśród młodych
czytelników.
4. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu
oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
5. Konkurs nie narusza ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza
postanowień art. 29 tej ustawy.
6. Czas trwania Konkursu: od dnia 01.03.2019 r. do dnia 30.04.2019 r.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 8-13 lat z Gminy Olsztyn.
2. Tematyka pracy: zilustrowanie jednego, wybranego przez Uczestnika utworu::
 Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek – Justyna Bednarek
 Miś Paddington – Michael Bond
 Koralina –Neil Gaiman
 Zły Kocurek (dowolny tytuł w serii) – Nick Bruel
 Drzewo życzeń – Katherine Applegate
 Biuro detektywistyczne Lassego i Mai (dowolny tytuł w serii) – Martin Widmark
3. Format pracy – wyłącznie na arkuszu filcu w formacie A4, do którego można przyszyć,
przeklejać: kolorowe tasiemki, skrawki materiałów, kolorowe nitki, wełnę, guziki i inne materiały
krawieckie.
4. Dopuszczone do Konkursu zostaną tylko prace indywidualne, nie zgłoszone wcześniej ani nie
przedstawiane na innych konkursach. Prace nie mogą być też powtórzeniem istniejących dzieł.
5. Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać 1 pracę.
6. Do pracy konkursowej należy dołączyć:
 Dane uczestnika (Załącznik nr 1),
 Kartę zgłoszeniową (Załącznik nr 2).
7. Prace wraz z danymi uczestnika i kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do Piątki – Biblioteki
Dzieci i Młodzieży, ul. 1 Maja 10-117 Olsztyn w terminie od dnia 01.03.2019 r. do dnia
30.04.2019 r. osobiście lub listownie. W przypadku wysłania pracy pocztą, tradycyjną decyduje
data stempla pocztowego. Na kopercie należy umieścić dopisek „Kolaż literacki”. Prace
dostarczone po terminie nie będą oceniane przez Komisję konkursową.
8. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy dołączyć do pracy konkursowej. Brak karty zgłoszeniowej
jest jednoznaczny z wyłączeniem pracy z Konkursu ze względu na niespełnienie warunków
formalnych.
III. PRZEBIEG I SPOSÓB NAGRADZANIA
1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana w tym celu Komisja konkursowa.
2. Komisję powołuje Organizator.
3. Wybór zwycięzcy będzie odbywał się zgodnie z następującymi kryteriami:
a) zgodność z tematem Konkursu,
b) oryginalność i walory artystyczne,
c) stopień trudności wykonania,

d) estetyka wykonania.
IV. NAGRODY
1. Zostanie przyznane I, II i III miejsce, ponadto Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do
innego podziału nagród oraz do przyznania dodatkowych nagród specjalnych.
2. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie oraz za pomocą poczty
elektronicznej w terminie do dnia 31.05.2019. r.
3. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, a ich prace będą prezentowane w siedzibie Piątki oraz
w wersji elektronicznej na stronie internetowej Piątki http://piątka.wbp.olsztyn.pl/
V. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Konkursu lub stwierdzonych naruszeń
Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres:
wbp@wbp.olsztyn.pl.
2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko oraz
opis reklamowanego zgłoszenia.
3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane, nie później jednak
niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Nadawca reklamacji lub zgłoszenia zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą
elektroniczną na adres e-mail, z którego została przysłana wiadomość zawierająca treść reklamacji.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2019 r. i obowiązuje do odwołania. Organizator zastrzega
sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych
lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację Konkursu. Zmiany zostaną ogłoszone na
stronie http://piątka.wbp.olsztyn.pl/
1. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz
wyrażeniem zgody przez rodzica lub opiekuna na publikację imienia i nazwiska dziecka Uczestnika Konkursu na stronach informacyjnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie
i w innych materiałach w celach informacyjnych i promocyjnych.
2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Konkursu jest
Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do
przystąpienia do Konkursu przez Uczestnika. Dane osobowe uczestników Konkursu będą
przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do
prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Rodzicom lub opiekunom dziecka – Uczestnika
Konkursu przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian lub usunięcia.
Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania nadesłanych prac w wersji elektronicznej na
stronie Piątki http://piątka.wbp.olsztyn.pl/
3. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane ich autorom.
4. Dostarczenie przez Uczestnika pracy na Konkurs jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz
Organizatora autorskich praw majątkowych, jak również zgody na przetwarzanie
i rozpowszechnianie pracy na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia,
określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których
działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
6. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem
w Konkursie.
7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
Niniejszy Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników na stronie internetowej Piątki
http://piątka.wbp.olsztyn.pl/

Załącznik nr 1

Dane uczestnika
Imię i nazwisko………………………………………………………………………………...………..……
Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………..
Wiek……………………………………………………………………………….…………………..……
Klasa i nazwa szkoły………………………………………………………………………………….…..….
Autor i tytuł książki, do którego nawiązuje praca.............................................................................................
………………………………………………………………………………………………..………………
Numer telefonu i adres e-mail rodzica lub opiekuna dziecka…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………

Załącznik nr 2

Karta zgłoszenia
Konkurs plastyczny „Kolaż literacki”
Imię i nazwisko autora:
…………………………………………..…......................................................................................
OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000) przez Organizatora Konkursu dla celów związanych
z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z Regulaminem Konkursu.
Oświadczam, że jestem autorem pracy plastycznej przekazanej na Konkurs oraz że nie narusza ona
jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie konkursu
literacko-plastycznego „Kolaż literacki”.
........................................................................
Podpis autora

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA
.............................................................
(miejscowość, data)

Wyrażam zgodę na udział dziecka
........................................................................................., którego jestem prawnym opiekunem,
(imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu)

w konkursie literacko-plastycznym „Kolaż literacki”.
Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i akceptuję jego postanowienia.
Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu dla celów
związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z regulaminem Konkursu.
.....................................................
podpis rodzica/opiekuna

