
              Regulamin konkursu plastycznego 

                      organizowanego przez

  Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprowicza

w Inowrocławiu

Filia Nr 12  

pt. „Świąteczna latarenka”                                                                                                                             
1. Konkurs organizowany jest przez Bibliotekę Miejską           

im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, zwaną dalej 
Organizatorem. 

2. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji i zwyczajów 
związanych ze Świętami  Bożego Narodzenia oraz poznanie

techniki budowy lampionu i jego zastosowanie.

3. Konkurs jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych.

4. Uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę lampion Bożonarodzeniowy, pracę przestrzenną 
w dowolnie wybranej technice  oraz wielkości, zachowując temat konkursu.                        
- Praca musi być autorstwa uczestnika konkursu. 
- Kryteria oceny: pomysłowość i oryginalność pracy, estetyka wykonania, dobór 
materiałów (papier, szkło, drewno, korek lub inne materiały).                                                
- Ważne, żeby lampion świecił sztucznym światłem - bez stosowania świeczek.                        
- Wielkość prac oraz technika prac jest dowolna.

5. Prace wykonane z elementów gotowych będą dyskwalifikowane. 

6. Termin nadsyłania prac upływa 12 grudnia 2019 r. 

7. Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:

 I - do lat  12
II – od 13 – 20 lat     
III – powyżej  20 lat

8. Udział w konkursie następuje poprzez:
a) wysłanie prac pocztą na adres Organizatora
b) dostarczenie prac do Filii Nr 12 Biblioteki Miejskiej  im. Jana Kasprowicza                     
przy ul. Kilińskiego 16



9. Do każdej pracy powinna być załączona karta informacyjna zawierająca

- imię i nazwisko
- wiek
- adres
- numer telefonu kontaktowego
- nazwę szkoły, świetlicę lub dom pomocy
- zgodę uczestnika, rodzica lub opiekuna na przetwarzanie danych osobowych

10. Wyboru najlepszych prac dokona jury powołane przez Organizatora, biorąc pod uwagę 
połączenie walorów artystycznych z kreatywnością autora.

11. Twórcy najlepszych prac zostaną nagrodzeni.

12.  Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród  nastąpi  18 grudnia 2019 r. o godz. 10.00  
w Filii Nr 12 Biblioteki Miejskiej przy ul. Kilińskiego 16. Ponadto wyniki konkursu 
dostępne będą na stronie internetowej www.jan-kasprowicz.bmino.pl 

13.  Nadesłanych prac Organizator nie zwraca i zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego 
wykorzystania ich na wystawie pokonkursowej. 

14. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie prac nadesłanych 
pocztą.

15. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu 
przeprowadzenia konkursu. Powyższe obejmuje w szczególności zgodę na publikację 
imienia  i nazwiska  zdobywcy nagrody na stronach internetowych Organizatora. 
Administratorem zbioru danych osobowych jest Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza 
z siedzibą w Inowrocławiu przy ulicy Kilińskiego 16. Administrator zbioru danych 
osobowych informuje, że podanie danych  osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje 
możliwość udziału w konkursie, oraz że uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego 
danych oraz ich poprawienia.

16.  Dostarczenie Organizatorowi pracy konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem  zgody 
na opublikowanie jego imienia, nazwiska w  materiałach promocyjnych związanych  z 
konkursem w lokalnych mediach, a także na wykorzystywanie prac w celach 
promocyjnych  i marketingowych Organizatora.

17. Przesyłając pracę konkursową, uczestnik zapewnia, że jest jej autorem oraz że przysługuje 
mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej pracy, a także że prawa te nie 
są obciążone prawami osób trzecich.

18.  Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

19.  Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. 
Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.


