
Regulamin konkursu 
„Tajemnice Inowrocławia” 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Tajemnice Inowrocławia” jest Biblioteka Miejska im. Jana 
Kasprowicza  z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Jana Kilińskiego 16 – Oddział dla Dzieci 
„Tajemniczy Ogród”.

2. Data rozpoczęcia konkursu: 08.04.2022 r.

3. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci w wieku przedszkolnym do twórczej zabawy z okazji 
zbliżających się Dni Inowrocławia oraz popularyzacja lokalnych legend.

4. Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli z Inowrocławia i powiatu 
inowrocławskiego.

5. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu będą publikowane na stronie internetowej 
Organizatora www.jan-kasprowicz.bmino.pl oraz na jego fanpage’u na Facebook’u 
www.facebook.com/bmijk.inowroclaw/.

6. Uczestnik poprzez zgłoszenie pracy na konkurs wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych w celu przeprowadzenia konkursu, w tym na publikację imion i nazwisk laureatów na 
stronie internetowej Organizatora i jego profilu na Facebook’u oraz w lokalnych mediach (zgodnie 
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. Dz. U. 2018 poz. 1000); 
administratorem danych osobowych jest Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza z siedzibą           
w Inowrocławiu przy ul. Jana Kilińskiego 16.

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z udzieleniem Organizatorowi zgody na wielokrotne, 
nieodpłatne publikowanie na stronach internetowych Biblioteki oraz lokalnych mediach - nazwy      
i adresu przedszkola w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a także na 
wykorzystanie zdjęć w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

8. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

§ 2 Zasady 

1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie przez grupę przedszkolną wielkoformatowej postaci 
znanej z inowrocławskich legend i okolic.

2. Każda grupa przedszkolna może zgłosić maksymalnie 1 pracę.

3. Wybór postaci odbywa się drogą losowania przez nauczyciela danej grupy – w „Tajemniczym 
Ogrodzie przy ul. Jana Kilińskiego 16. (W przypadku dużego zainteresowania postaci mogą się 
powtórzyć).

4. Udział w losowaniu można wziąć tylko raz od 08.04.2022 r. do 30.04.2022 r.

http://www.facebook.com/bmijk.inowroclaw/


5. Wielkość postaci - 70 cm lub więcej.

6. Technika plastyczna dowolna.
(Przykładowo - do wykonania postaci można użyć plastikowych butelek, kartonów, szarego 
papieru, materiałów lub wykorzystać technikę paper-mache i inne, znane techniki plastyczne).

7. Do każdej pracy należy dołączyć informacje: nazwa grupy, nazwa i adres przedszkola, nazwisko 
opiekuna i tel. kontaktowy.

8. Termin dostarczania/nadsyłania prac: do 16.05.2022 r.

9. Prace przygotowane przez najmłodszych posłużą do przygotowania wystawy                                 
pt. „Inowrocławskie Tajemnice” w Saloniku Literacko-Artystycznym, a następnie trafią do zbiorów 
Oddziału dla Dzieci „Tajemniczy Ogród”.

10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez uczestników 
konkursu.

§ 3 Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Wyboru 3 zwycięskich prac dokona jury powołane przez Organizatora.

2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu           
o zasady określone w niniejszym regulaminie.

3. Komisja oceniająca prace weźmie pod uwagę następujące kryteria:
a) zgodność wykonania pracy z tematem konkursu 
b) oryginalność i pomysłowość.

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23.05.2022 r. - w dniu otwarcia wystawy, o godz. 16:00            
w „Saloniku Literacko-Artystycznym” przy ul. Jana Kilińskiego 16. 

5. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

6. Nagrodę odbiera Dyrektor przedszkola lub opiekun zwycięskiej grupy.

§ 4 Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik konkursu zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora dostarczonych 
prac do celów promocyjnych, wydawniczych i innych niekomercyjnych działań zgodnie                   
z działalnością Organizatora.

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

3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Dotyczy to             
w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych. Zmiany postanowień niniejszego
regulaminu wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia ich na stronie konkursowej Organizatora. 
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.


