
REGULAMIN KONKURSU : 
HUMORYSTYCZNY PLAKAT PROMUJĄCY 

BIBLIOTEKĘ I CZYTELNICTWO” 

 
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu ogłasza konkurs plastyczny. 

Zadaniem uczestników jest stworzenie humorystycznego plakatu w zabawny sposób 

promującego bibliotekę i czytelnictwo.  Przyjmujemy wyłącznie plakaty stworzone według 

autorskiego pomysłu.  Konkurs trwa od 25.03.19 do 30 kwietnia 2019 roku. 

 
§ 1 

 
ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 

 
1. Organizatorem konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu. 
2. Czas trwania konkursu od 25.03.2019 r. do  30.04.2019 r. 

 
§ 2 

 
KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU 

 
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej – plakatu, który w zabawny 

sposób promuje bibliotekę i czytelnictwo. Stworzy odpowiednią tematycznie szatę 
graficzną oraz niebanalne hasło, które w oczywisty sposób będzie stanowiło 
kwintesencję ujęcia tematu. 

2. Technika wykonania prac dowolna: rysunek, malarstwo, grafika, grafika komputerowa, 
kolaż. Format min. A3, max. A2. 

 
 

§ 3 

 
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 
1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne, młodzież w wieku od 7 do 19 

lat. 
2. Warunkiem udziału w konkursie jest zapoznanie się i podpisanie Regulaminu oraz 

Oświadczenia,  które stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, w przypadku 
osoby niepełnoletniej podpisują rodzice, bądź opiekunowie prawni. 

3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu. 
4. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora konkursu – 

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu. 
 

§ 4 

 
ZASADY KONKURSU 

 
1. Aby wziąć udział w konkursie należy stworzyć autorską pracę – humorystyczny plakat i 

hasło promujące bibliotekę i czytelnictwo. 



2. Format wykonania pracy minimum A-3, max. A2. 

3. Praca na odwrocie powinna zawierać metryczkę: dane osobowe autora, wiek, numer 
telefonu ewentualnie dodatkowo e-mail. Należy dołączyć podpisane oświadczenia, 
które stanowią załącznik do niniejszego regulaminu. W przypadku osób 
niepełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic/opiekun. Prace należy dostarczyć 
osobiście do 30.04.2019 roku do dowolnej placówki bibliotecznej. 

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu 

 
4. Na pracy nie należy wykorzystywać elementów obscenicznych i wulgaryzmów. 
5. Praca musi być autorska. Nie dopuszcza się kopiowania treści i hasłem, form 

graficznych już istniejących, czy biorących udział w innych konkursach. 

6. Prace konkursowe niespełniające któregokolwiek z warunków, o których mowa w 
regulaminie, lub złożone po terminie podlegają wykluczeniu z udziału w konkursie. 

7. Przejście na organizatora praw autorskich do prac nastąpi  
z momentem ich przekazania Organizatorowi.   

8. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji dowolnie wybranych 
fragmentów nagrodzonych utworów w prasie i innych mediach w celach reklamowych 
związanych z konkursem bez powiadamiania autora. 

9. Nadesłane prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu. 
 

§ 5 
 

OCENA I NAGRODA 

 
1. Do oceny złożonych prac zostanie powołane jury. 
2. Ocenie jury podlegać będą wszystkie prace, spełniające warunki formalne  

i merytoryczne. 
3. Nagrodzeni otrzymają nagrody rzeczowe. 

W 3 kategoriach wiekowych: 
7-10 lat 

11-15 lat 

16-19 lat 

4. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się nie później niż do 15.05.2019 roku. 
5. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu bibliotekazawiercie.pl, a 
autorzy prac zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach postępowania 
konkursowego. 

6. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie, zostaną 
zdyskwalifikowane. 

7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje jury 

 
§ 6 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo pozyskiwania sponsorów. 



2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 

3.Prace nie będą odsyłane do uczestników konkursu. 

4.Autorzy prac zachowują prawa autorskie. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania zgłoszonych prac do 

promocji konkursu, działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu, 

wykorzystania fotografii w publikacjach MiPBP oraz zamieszczania ich na swojej stronie 

Internetowej i profilu na Facebooku. 

6. Zwycięzcy zostaną powiadomi o wynikach konkursu przez Organizatora telefonicznie. 

7. Zgłoszenie fotografii na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu. 

8. Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biblioteki, pod numerem telefonu 

326727728 lub na stronie Internetowej www.bibliotekazawiercie.pl 

9. Niniejszy regulamin dostępny jest we wszystkich placówkach Miejskiej i Powiatowej 

Biblioteki Publicznej.  

10. Każdy uczestnik biorący udział w konkursie jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Zawierciu do 

celów związanych z konkursem „Konkurs na humorystyczny plakat promujący bibliotekę i 

czytelnictwo” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przetwarzanie zostanie 

zakończone w momencie ogłoszenia wyników. 

 



KATRA ZGŁOSZENIA 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ………………………………………………… 

WIEK DZIECKA…………………….…………………………………………… 

IMIĘ, NAZWISKO, NR TEL.RODZICA, …………………….………………….. 

NAZWA I ADRES SZKOŁY  ……………………………………………………….. 

 

 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego/*      uczestnika 

Oświadczam, że wyrażam zgodę, na publikację wizerunku dziecka oraz wszelkich informacji i 

zdjęć związanych z konkursem w mediach i na stronie internetowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Zawierciu. 

………………………                   ………………………………………… 

/miejscowość, data/      /podpis rodzica/ opiekuna prawnego/* 

 

 

Wyrażam zgodę na opublikowanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby 

organizacji i promocji konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika ……………………………………………………… 

 

………………………                   ………………………………………… 

/miejscowość, data/      /podpis rodzica/ opiekuna prawnego/* 

 

 

*/ niepotrzebne skreślić 

 

 
 


