
   Regulamin konkursu  
 na zakładkę do książki „Biblioteka – świat w jednym miejscu” 

 
 

§1. ORGANIZATOR 
 

Organizatorem konkursu  jest Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym. 
 

§2. CEL KONKURSU 
 

Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni oraz kreatywności, a także popularyzacja bibliotek w środowisku 
lokalnym i promowanie czytelnictwa. 
 

§3. TEMAT 
 

„Biblioteka – świat w jednym miejscu”. Temat nawiązuje do tegorocznego hasła XIX Ogólnopolskiego 
Tygodnia Bibliotek.  
 

§4. UCZESTNICTWO 
 

1. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe: 
I  kategoria - dzieci i młodzież  do lat 15 
II  kategoria  - młodzież od lat 16 i dorośli 
Osoby niepełnoletnie przystępują do konkursu za zgodą rodziców. 
2. Warunkiem udziału w konkursie jest zaprojektowanie zakładki do książki. 
3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: 

a) dowolna technika plastyczna 
b) dowolny projekt graficzny, zapisany w formacie pdf ze zamienionymi tekstami na krzywe o 

wymiarach 20 cm x 5 cm  
   * Projekt można wykonać w dowolnym programie graficznym. 

4. Autor projektu oświadcza, że projekt ma charakter oryginalny i nie narusza praw autorskich. 
5. Wykonane zakładki należy dostarczać do placówek bibliotecznych GCKiB w Miejscu Piastowym lub 

wysłać na adres e-mail biblioteki: bibliotekamp@poczta.onet.pl 
6. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 prace konkursowe.  
7. Każda praca powinna być opisana następującymi informacjami: imię i nazwisko autora pracy, wiek oraz 

dane do kontaktu: e-mail lub numer telefonu. 
 

§5. CZAS TRWANIA KONKURSU 
 
Konkurs trwa od 25 kwietnia do 14 maja 2022r. 
 

§5. ZASADY KONKURSU 
 

1. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych (imię, nazwisko, wiek, e-mail i telefon)  przez Organizatora dla potrzeb konkursu zgodnie      
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz wykorzystania nadesłanych 
projektów zakładek  w prowadzonych przez Organizatora konkursu działaniach promocyjnych, w tym 
publikacjach, materiałach medialnych oraz na portalach społecznościowych. 

2. Uczestnik konkursu z chwilą przekazania "pracy konkursowej" w tym przypadku wymyślonego przez 
siebie projektu zakładki,  udziela Organizatorowi nieograniczonej w czasie licencji do bezpłatnej 
publikacji nadesłanej pracy w prasie, mediach, Internecie w celach promocyjnych. 

3. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej www.gminnecentrum.pl, na profilu 
facebook Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Miejscu Piasowym oraz na profilach facebook 
wszystkich bibliotek Centrum. 
 

§6.  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
 

1. Nadesłane projekty zakładek oceni Jury składające się pracowników bibliotek Gminnego Centrum 
Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20.05.2022r. 

http://www.gminnecentrum.pl/


3. O wynikach laureaci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub mailową. 
 

§7.  NAGRODY 
 

1. Spośród wszystkich nadesłanych projektów zakładek zostaną wybrane cztery prace w dwóch 
kategoriach wiekowych. Po odpowiednim przygotowaniu do wydruku będą wykorzystywane w celach 
promocyjnych Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Miejscu Piastowym. Na zakładkach zostanie 
umieszone Imię i Nazwisko autora.  

2. Zwycięzcy otrzymają nagrody w postaci bonu podarunkowego do księgarni.  
 

 
 


