
REGULAMIN 
Rodzinnego Konkursu Historycznego 

„Zakorzenieni w Tczewie. 
Drzewo Genealogiczne 1918 -2018 ” 

 

Organizator Konkursu: 

Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie. 

Cele konkursu: 

1. Wzbogacenie wiedzy na temat historii rodzin związanych z Tczewem. 

2. Wzmacnianie więzi poprzez wspólne wykonywanie zadania. 

3. Rozwijanie wyobraźni oraz odczuwanie radości z tworzenia. 

Uczestnicy Konkursu: 

Konkurs adresowany jest do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych w Tczewie, wspólnie 

np. z rodzicami, dziadkami. 

Warunki uczestnictwa: 

1. Na Konkurs można nadsyłać prace plastyczne wykonane  dowolną techniką  w kategoriach: 

 Kategoria I : praca płaska (do formatu A3) 

 Kategoria II : praca przestrzenna 

 

2. Należy stworzyć drzewo, którego korzenie będą sięgać minimum do 1918 r., tzn. uwzględnić 

przynajmniej cztery pokolenia przodków 

3. Informacje dotyczące przodków, które należy umieścić w pracy konkursowej : 

 

 Imię i nazwisko 

 Rok urodzenia i śmierci (o ile jest możliwe do ustalenia) 

 Miejsce urodzenia i śmierci ( o ile jest możliwe do ustalenia) 

 Należy zaznaczyć minimum jednego członka rodziny urodzonego w Tczewie, bądź 

związanego z Tczewem. 

4. Informacje nieobowiązkowe dotyczące przodków, które można zawrzeć w pracy konkursowej : 

 Miejsce nauki 

 Miejsce pracy 

 Wykonywany zawód 

 Zdjęcia 

5. Praca zbiorowa, tzn minimum jedno dziecko plus opiekun. 

6. Prace należy dostarczyć w wyznaczonym terminie na adres Organizatora. 

7. Na odwrocie należy umieścić dane: imię i nazwisko dziecka i opiekuna, wiek dziecka  oraz dane 

kontaktowe. 

8. Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy (oświadczenie) uczestnika Konkursu o akceptacji 

warunków Konkursu zawartych w Regulaminie Konkursu. 

9. Przekazujący pracę na Konkurs: 

a. oświadcza, że jest jej autorem i przysługują mu prawa majątkowe i osobiste do pracy, 

b. wyraża zgodę na jej wykorzystanie w celu promocji działalności biblioteki (publikacja pracy 

na stronie internetowej mbp.tczew.pl, w serwisie facebook.com/mbptczew, serwisach 

informacyjnych i w materiałach drukowanych). 

 



10. Nadesłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych i wizerunku wyłącznie na potrzeby Konkursu oraz promocji działań biblioteki (publikacja 

wyników na stronie internetowej mbp.tczew.pl oraz serwisie facebook.com/mbptczew, oraz 

w materiałach drukowanych biblioteki). 

11. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta, 

ul. Jarosława Dąbrowskiego 6 w Tczewie. 

Termin Konkursu: 

1.  Podpisane prace należy składać do 15.10.2018 r. 

2. Rozstrzygnięcie  i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 06.11.2018 r. o godz. 15:00 na stronie 

internetowej Organizatora  www.biblioteka.tczew.pl oraz w serwisie facebook.com/mbptczew. 

Wraz z ogłoszoną listą laureatów podany zostanie termin  i miejsce wręczenia nagród. 

Nagrody: 

1. Powołana przez Organizatora komisja oceni prace i przyzna nagrody, które należy odebrać osobiście 

w dniu wręczenia. 

2. Nagrody nieodebrane w dniu wręczenia należy odebrać osobiście w siedzibie Organizatora do 10 

grudnia 2018 r. 

3. Prace laureatów mogą zostać wyeksponowane na wystawie pokonkursowej zorganizowanej przez 

Organizatora, jak również opublikowane zgodnie z punktem 8 b. warunków uczestnictwa. 

 

Zwrot prac: 

Przekazane na Konkurs prace przechodzą na własność Organizatora w przypadku, jeśli nie zostaną 

odebrane przez uczestników Konkursu lub ich opiekunów prawnych w terminie do 10 grudnia 2018 r. 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt malej ilości 

przekazanych prac. 

2. Wszelkie informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu (58) 531-35-50 wew. 19 

http://www.biblioteka.tczew.pl/

