
Regulamin konkursu 
„Bożonarodzeniowe cudeńka”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Bożonarodzeniowe cudeńka” jest Biblioteka Miejska im. Jana
Kasprowicza w Inowrocławiu - Filia nr 2 dla Dzieci przy ul. Wojska Polskiego 5. 
2. Cele konkursu:
- upowszechnianie i kultywowanie tradycji związanych z obrzędami świąt Bożego Narodzenia;
- rozwijanie wrażliwości estetycznej;
- rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej dzieci.

§ 2 Zasady 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 7-10 lat z Inowrocławia i powiatu inowrocławskiego.
2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie przez uczestnika ozdoby bożonarodzeniowej z 
wyłączeniem kartek bożonarodzeniowych i łańcuchów choinkowych.
3. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką.
4. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie jedną ozdobę.
5. Do każdej pracy należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika, nr telefonu 
opiekuna prawnego, numer klasy i nazwę szkoły.
6. Termin nadsyłania prac: do 13.12.2021 r.
7. Pracę można złożyć w Filii nr 2 dla Dzieci przy ul. Wojska Polskiego 5.

§ 3 Rozstrzygnięcie konkursu

1. Wyboru prac dokona jury powołane przez Organizatora.
2. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
- zgodność pracy z tematem i regulaminem konkursu;
- pomysłowość i inwencja twórcza;
- estetyka wykonania pracy;
- bogactwo, różnorodność użytych materiałów.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 
17.12.2021 r. o godzinie 16:00 w Filii nr 2 dla Dzieci przy ul. Wojska Polskiego 5.
4. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Dla reszty uczestników przewidziane są 
dyplomy.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Osoby składające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich
danych osobowych, w szczególności zgodę na publikację imienia i nazwiska laureatów konkursu na
łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych.  
Administratorem zbioru danych osobowych jest Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza z 
siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Jana Kilińskiego 16.  
2. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest 
równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora praw własności złożonych 
egzemplarzy.
3. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
4. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.


