
Regulamin konkursu 
„Nie bój się marzyć!” 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Nie bój się marzyć!” jest Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza      
z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Jana Kilińskiego 16 – Oddział dla Dzieci „Tajemniczy Ogród”.

2. Data rozpoczęcia konkursu: 02.09.2022 r.

3. Celem konkursu jest zachęcenie do twórczego i kreatywnego pisania oraz stworzenie możliwości
debiutu nieznanym dotąd autorom.

4. Konkurs skierowany jest do młodzieży od 16 roku życia, a także osób dorosłych (w 
szczególności rodziców i opiekunów) 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. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

§ 2 Zasady 

1. Zadaniem konkursowym jest napisanie opowiadania dla dzieci z podróżą w tle,
mówiącego o odwadze i drodze do spełniania swoich marzeń.

2. Prace należy dostarczyć do 15 października 2022 r. do Oddziału dla Dzieci „Tajemniczy Ogród”
przy ul. Jana Kilińskiego 16 lub przesłać na adres e-mail: oddzialdladzieci@bmino.pl (W drugim 
przypadku uczestnik powinien dostać potwierdzenie elektroniczne o otrzymaniu przez Organizatora
pracy konkursowej)

3. Każda osoba może zgłosić maksymalnie 1 pracę.

4. Praca powinna wynosić od 3 do 5 stron formatu A4.

5. Tekst opowiadania powinien być napisany czcionką Times New Roman (rozmiar 12, odstępy 
między wierszami 1, margines standardowy) oraz wyjustowany (wyrównany) i edytowalny.

6. Plik tekstowy w prawym górnym rogu powinien zawierać imię i nazwisko, nr telefonu oraz adres
do korespondencji i e-mail uczestnika.



7. W konkursie nie mogą brać udziału prace, które w całości lub w części były zgłaszane na inne 
konkursy, otrzymały nagrody lub były wcześniej publikowane.

8. Prace konkursowe nie mogą naruszać dobrych obyczajów, powszechnie obowiązującego prawa 
oraz praw własności intelektualnej lub dóbr osobistych innych osób lub podmiotów,
w szczególności osobistych i majątkowych praw autorskich.

9. 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. 

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

§ 3 Rozstrzygnięcie konkursu 

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

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

3. Każda z prac otrzyma specjalnie przydzielony kod, zapewniający anonimowość i obiektywną 
ocenę przez członków jury.

4. Jury dokona identyfikacji wszystkich prac konkursowych tylko i wyłącznie po rozstrzygnięciu 
konkursu.

5. Prace oceniane będą pod względem:
- zgodności z tematyką konkursu
- poziomu literackiego
- oryginalności i spójności
- pomysłowości

6. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Ponadto prace laureatów zostaną przeczytane 
przez znanych autorów literatury dziecięcej i umieszczone na stronie Biblioteki w formie 
„audiobooka”.

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28.10.2022 r.  o godz. 15:30 w „Tajemniczym Ogrodzie”
przy ul. Jana Kilińskiego 16.

§ 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. Osoby, których prace zostaną wydrukowane i opublikowane w formie „audiobooka” 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 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.

Konkurs realizowany w ramach projektu „Podróżowanie przez czytanie” dofinansowanego 
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji

Kultury.


