
Włocławek, dn. 30.11.2020 r.

„Historie malowane światłem”

Regulamin konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Filia nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza 

we Włocławku.

2. Konkurs  jest  realizowany  w  ramach  projektu  ”Czas  na  nasz  wolny  czas...z  książką

i biblioteką” finansowanego przez Urząd Miasta Włocławek.

3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.12.2020r. i trwa do 04.12.2020 r.

4. Konkurs ma charakter lokalny, adresowany jest do dzieci.

5. Tematem Konkursu są Historie malowane światłem.

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przygotowanie świetlnego rysunku na specjalnym 

urządzeniu Glow-Pad do wylosowanego wcześniej fragmentu książki, bajki lub wiersza w siedzibie 

Filii nr 11 przy ul. Łęgskiej 28 we Włocławku.

7. Praca konkursowa powinna być wykonana samodzielnie.

8. Po wykonaniu rysunku, bibliotekarz wykona zdjęcie pracy, aby później wyłonić zwycięzcę 

konkursu.

9. O przyznaniu nagród decyduje Jury, powołane przez organizatora które będzie prace utrwalone na 

zdjęciach.

10. Dla laureatów Konkursu przewidziano nagrody.

11. Ogłoszenie wyników nastąpi 07.12.2020 r. w formie internetowej (na profilu Facebook Filii nr 11 

oraz biblioteki Centralnej oraz stronie internetowej MBP), a także telefonicznie lub e-mailowo.

12. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście.

13.  Uczestnik konkursu  wyraża zgodę  na: 

a) przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego, co potwierdza 

wyrażając zgodę, której treść stanowi zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu; w imieniu 

uczestników niepełnoletnich zgodę podpisuje rodzic lub opiekun prawny

b) bezterminową publikację zdjęć prac na stronie www MBP, a także profilach 

społecznościowych MBP i Filii nr 11 (facebook, instagram). 

14. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w konkursie po wyrażeniu zgody rodzica lub opiekuna 

prawnego, której treść stanowi zał. nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz na publikację jego prac 

stosownie do art. 13 pkt. b Regulaminu Konkursu.

15.  Załączniki należy podpisać w Filii nr 11 przed przystąpieniem do konkursu.

16. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego 

Regulaminu oraz że zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych 

osobowych (zał. nr 3 do niniejszego Regulaminu).


