
Regulamin konkursu plastycznego 
„Jej portret - Maria Konopnicka”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu ”Jej portret – Maria Konopnicka” jest Biblioteka Miejska im. Jana 
Kasprowicza z siedzibą w Inowrocławiu, Oddział dla Dzieci „Tajemniczy Ogród” przy ul. Jana 
Kilińskiego 16.

2. Data rozpoczęcia konkursu: 29.06.2022 r.

3. Celem konkursu jest uczczenie Roku Marii Konopnickiej oraz zachęcenie młodzieży do 
bliższego poznania jej dorobku, poprzez twórcze działania.

4. Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku szkolnym z klas IV-VIII.

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 opublikowanie jego imienia,
nazwiska i wizerunku w materiałach promocyjnych związanych z konkursem w lokalnych mediach,
a także na wykorzystanie zdjęć w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

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

§ 2 Zasady konkursu

1. Prace plastyczne należy wykonać i dostarczyć do „Tajemniczego Ogrodu”, przy ul. Jana 
Kilińskiego 16 do 16.09.2022 r.

2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 pracę.

3. Praca powinna przedstawiać portret Marii Konopnickiej wykonany w formacie A3 na bloku 
technicznym dowolną techniką plastyczną 

4. Do każdej pracy należy dołączyć kupon z imieniem i nazwiskiem autora, numerem klasy, nazwą 
szkoły oraz zgodą rodzica lub opiekuna, dostępną na www.jan-kasprowicz.bmino.pl, a także w 
„Tajemniczym Ogrodzie”, przy ul. Jana Kilińskiego 16.

5. Uczestnik zapewnia, że jest autorem pracy oraz że przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw
osobistych i majątkowych, a także że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich. Publikując
pracę plastyczną uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora do naprawienia szkody jaką może



ponieść Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich związanymi z prawami autorskimi,
prawami do wizerunku lub wszelkimi innymi prawami.

6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez uczestników 
konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa wyłącznie na jego uczestnikach.

§ 3 Rozstrzygnięcie konkursu

1. Wyboru portretów 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 23.09.2022 r., o godz. 16:00 w „Tajemniczym Ogrodzie” przy 
ul. Jana Kilińskiego 16.

5. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

§ 4 Postanowienia końcowe

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

2. Osoby, których prace zostaną wydrukowane udzielają Organizatorowi licencji w zakresie
publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania swoich prac. Organizator na
podstawie tej licencji może również niekomercyjnie odstępować prace na rzecz osób fizycznych i
prawnych.

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

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.


