REGULAMIN KONKURSU

„Najpiękniejszy Wianek Świętojański”
Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu pn. "Najpiękniejszy Wianek Świętojański" jest Miejska Biblioteka
Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie.
Cele konkursu:
•

Rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczestników.

•

Rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci.

•

Kultywowanie tradycji Nocy Świętojańskiej.

Uczestnicy konkursu:
•

Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych uczestników bez ograniczeń wiekowych.

Warunki uczestnictwa:
•

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie najpiękniejszego wianka świętojańskiego.

•

Na konkurs można nadsyłać indywidualne lub zbiorowe prace wykonane samodzielnie, dowolną
techniką (z wyłączeniem formy drukowanej).

•

Prace należy dostarczyć w wyznaczonym terminie na adres wskazany przez Organizatora.

•

Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że akceptuje warunki zawarte
w niniejszym regulaminie.

•

Dostarczona praca powinna zawierać dane autora: imię i nazwisko, wiek, nazwę placówki
oświatowej, dane kontaktowe. Dane adresowe i kontaktowe zastrzeżone zostaną do wyłącznej
wiadomości Organizatora.

•

Przekazujący pracę na konkurs:
•

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

•

wyraża zgodę na jej wykorzystanie w celu promocji działalności biblioteki (publikacja pracy
na stronie internetowej mbp.tczew.pl, w serwisie facebook.com/mbptczew, miejskich
serwisach informacyjnych i w materiałach drukowanych).

•

W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest dołączenie zgody opiekuna prawnego na udział
w konkursie wraz z akceptacją regulaminu konkursu.

•

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 biblioteka.tczew.pl, serwisie

facebook.com/mbptczew oraz w materiałach drukowanych biblioteki).
•

•

Komisja Konkursowa wyłoni Laureatów, biorąc pod uwagę:
•

staranność wykonania,

•

oryginalność pomysłu w nawiązaniu do tradycji świętojańskiej,

•

sposób wykorzystania środków artystycznych.

Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta
w Tczewie.

Termin konkursu:
•

Podpisane prace należy składać do 22.06.2022 r. w bibliotece, przy ul. Kościuszki 2 (filia nr 8, na
Starym Mieście).

•

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 25.06.2022 r. podczas obchodów "Sobótek
Tczewskich" na Bulwarze Nadwiślańskim.

Nagrody:
•

Powołana przez Organizatora komisja oceni prace w II kategoriach:
I – prace indywidualne
• Do 10 lat
• Od 10 – 15 lat
• Od 16 lat
II – prace zbiorowe

•

W przypadku nieobecności Laureata podczas ogłoszenia wyników nagroda może być
odebrana w terminie 5 dni po zakończeniu Konkursu w bibliotece przy ul. Kościuszki 2 (filia nr
8 na Starym Mieście).

•

Prace Laureatów zostaną wyeksponowane w trakcie obchodów "Sobótek Tczewskich" na
Bulwarze Nadwiślańskim 25.06.2022 r.

Zwrot prac:
Prace można odbierać po ogłoszeniu wyników konkursu, natomiast nieodebrane wianki
przechodzą na własność Organizatora.
Postanowienia końcowe
•

Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt malej ilości
przekazanych prac.

•

Wszelkich informacji o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 572-779-196, mail:
czytelnia@biblioteka.tczew.pl lub w filiach bibliotecznych.

