
Regulamin konkursu 

„ Tydzień Bibliotek 2022” 

  

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu „Tydzień Bibliotek 2022” (dalej: Konkurs) jest Miejska 

Biblioteka Publiczna w Szczecinie (dalej: Organizator). Czynności organizacyjne 

związane z konkursem Organizator będzie podejmował w filii bibliotecznej nr 54 przy 

al. Wojska Polskiego 2. 

2. Celem konkursu jest przybliżenie dzieciom i młodzieży idei organizowanego 

corocznie Tygodnia Bibliotek. 

3. Do Konkursu mogą być nadsyłane prace plastyczne wykonane dowolną techniką, 

które będą ilustracją hasła Tygodnia Bibliotek 2022: „ Biblioteka – świat w jednym 

miejscu”. 

4. W Konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w trzech kategoriach wiekowych: I – 

klasy I-III , II – klasy IV-VI i III – klasy VII-VIII szkoły podstawowej. W związku z 

niepełnoletnością uczestników konkursu, wymagana jest zgoda przedstawiciela 

ustawowego. 

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie 

najbliższej rodziny pracownika. 

  

§ 2 

Składanie prac 

1. Uczestnik Konkursu może złożyć jedną pracę. 

2. Złożenie pracy następuje w siedzibie wskazanej w § 1 ust. 1. 

3. Termin na złożenie prac ustala się na dzień 27 maja 2022 roku. 

  

§3 

Niezbędne oświadczenia uczestnika  

Uczestnik Konkursu powinien złożyć niezbędne oświadczenie między innymi w przedmiocie 

znajomości Regulaminu, pełni praw autorskich do nadsyłanych prac i zgody na wykorzystanie 

danych osobowych stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu. 

  

§ 4 

Nagrody i ocena prac 

1. Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród: 

1. za I miejsce        

2. za II miejsce       

3. za III miejsce. 

2. Powołanie Jury Konkursu (dalej: Jury) należy do Organizatora. 

3. Jury ma prawo dyskwalifikacji prac nie realizujących tematu konkursu lub nie 

spełniających innych zasad konkursu, w szczególności złożonych bez wymaganego 

oświadczenia. Jury ma prawo nie wyłaniania zwycięzców. 

4. Ogłoszenie wyników planowane jest na dzień 1 czerwca 2022 roku. 



5. Ogłoszenie wyników następuje na stronie internetowej Organizatora - 

www.mbp.szczecin.pl oraz na profilu Filii 54 ProMedia na Facebooku - 

https://www.facebook.com/salonliterackiProMedia. 

6. Ogłoszone decyzje jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu, chyba że decyzja jury 

była inna niż ogłoszona. 

  

  

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator oraz wyłonieni zwycięzcy współpracują ze sobą przy przekazywaniu 

nagród. 

2. Koszty uczestnictwa w konkursie obciążają uczestnika. 

3. Organizator może dokonać zmiany Regulaminu w sposób nie sprzeciwiający się 

uzasadnionym potrzebom i uczciwemu uregulowaniu skutków zaistniałych zdarzeń. 

4. Wątpliwości interpretacyjne wynikłe na gruncie niniejszego Regulaminu rozstrzyga 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. 

Załącznik nr 1 

  

  

Oświadczenie 

  

Imię i nazwisko uczestnika           ……………………………..…………………………… (pole 

obowiązkowe), 
Numer ID czytelnika :                    …....…………………………… (pole obowiązkowe jeżeli nie 

wypełniono pola poniższego), 
Telefon i/lub adres e-mailowy      …………..…………………………… (pole obowiązkowe jeżeli nie 

podano numeru ID) 
  
Uwaga – oświadczenie podpisane przez przedstawiciela niepełnoletniego uczestnika odnosi się do tego niepełnoletniego uczestnika. 
  
Oświadczam, że: 

1)     akceptuję Regulamin Konkursu, 

2)     przysługuje mi pełnia majątkowych i niemajątkowych praw autorskich do nadesłanych prac i 

przyjmuję na siebie odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich, które mogłyby 

skierowane do Organizatora konkursu w związku z nadesłanymi pracami, 

3)     posiadam zgodę osób biorących udział w powstaniu prac na wykorzystanie ich wizerunku 

(dotyczy prac zawierających wizerunek), 

4)     wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Bibliotekę 

Publiczną w Szczecinie 71-302 Szczecin ul. Hoene-Wrońskiego 1, na potrzeby konkursu 

zgodnie prawem, 

5)     zapoznałam(em) się z dokumentem „Informacja Administratora Danych przekazywana 

uczestnikom wydarzeń kulturalnych” zawierającym opis celów przetwarzania danych 

osobowych, przysługujących mi uprawnień i inne elementy wymagane przez Rozporządzenie 

RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.). 

6)     wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku w materiałach sprawozdawczych 

dotyczących Konkursu w przypadku gdyby z tego wydarzenia powstał materiał fotograficzny, 

7)     udzielam Organizatorowi konkursu nieodpłatnej licencji uprawniającej Organizatora do 

korzystania przez czas nieokreślony z nadesłanych przeze mnie prac do w celu informacyjnym 

o działalności Organizatora (w tym: do wystawy pokonkursowej). W tym zakresie Organizator 

http://www.mbp.szczecin.pl/
https://www.facebook.com/salonliterackiProMedia


będzie uprawniony do zwielokrotnienia prac techniką drukarską lub cyfrową, publicznego 

wystawienia lub wyświetlenia prac, umieszczania ich na wystawach, w katalogach, książkach, 

w prasie albo w materiałach sprawozdawczych lub promocyjno-reklamowych, wprowadzenia 

prac do pamięci komputera, publikacji prac na stronie internetowej Organizatora 

www.mbp.szczecin.pl oraz publikacji na profilach społecznościowych Organizatora.  Licencja 

ta jest niewyłączna a nadto nie umożliwia Organizatorowi udzielenia sublicencji. 

8)     wyrażam zgodę na zniszczenie pracy, jeżeli przed zniszczeniem Organizator nie zostanie 

wezwany do zwrotu pracy. 

  

  

  

  

……………………………………………………….. 

Czytelny podpis uczestnika pełnoletniego 

lub przedstawiciela ustawowego uczestnika niepełnoletniego 
 


