
Włocławek, 30 czerwca 2021 r.

Regulamin konkursu
„Latoczytanie – zabawa literacka”

1. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza 
we Włocławku.

2. Konkurs  jest  częścią  projektu  „Czas  na  nasz  wolny  czas…  z  książką  i  biblioteką”
finansowanego przez UM Włocławek

3. Konkurs  skierowany  jest  do  dzieci  i  młodzieży;  rozstrzygniecie  nastąpi  w  dwóch
kategoriach wiekowych: 
- dzieci i młodzież szkół podstawowych
- młodzież szkół średnich, studenci

4. Konkurs rozpoczyna się 1 lipca 2021 r. 
5. Celem Konkursu jest upowszechnianie i popularyzacja książki i czytelnictwa, propagowanie

aktywności twórczej i promocja biblioteki.
6. Warunkiem  uczestnictwa  w  Konkursie  jest  nadesłanie  jednej  lub  kilku  recenzji  książek

przeczytanych podczas wakacji
7. Prace  konkursowe  powinny  zawierać  opis  wybranej  lektury  na  wydruku  komputerowym:

maksymalnie jedna strona format A4 – czcionka Times New Roman 12
8. Zasady opisania prac konkursowych:

1) praca powinna być podpisana godłem/pseudonimem
2) ponadto  do  pracy  należy  załączyć  zamkniętą  kopertę  podpisaną  godłem/

pseudonimem zawierającą:
a. Zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych,  (zał.  nr  2  niniejszego

Regulaminu),
b. Oświadczenie  o  przysługujących  uczestnikowi  Konkursu  prawach  do

nadesłanej pracy konkursowej (zał. nr 3 niniejszego Regulaminu),
c. w przypadku osób niepełnoletnich Zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na

udział dziecka w Konkursie (zał. nr 4 niniejszego Regulaminu).
9. Prace konkursowe należy przesyłać na adres:

a) Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włocławku
Plac Staszica 1
 87-800 Włocławek
z dopiskiem: „Latoczytanie”

10. Prace  konkursowe  można  również  dostarczyć  osobiście  do  siedziby  głównej  biblioteki:
Plac Staszica 1

11. Nie będą brane pod uwagę prace przesłane drogą mailową. 
12. Prace konkursowe nie będą zwracane ich autorom. 
13. Termin nadsyłania prac upływa 31 sierpnia 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi dnia 23 września 2021 r.
14. O przyznaniu nagród decyduje Jury, powołane przez organizatora.
15. Dla laureatów Konkursu przewidziano nagrody - niespodzianki.
16. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wynikach osobiście.
17. Ogłoszenie wyników nastąpi również na stronie internetowej biblioteki:  oraz w mediach 

społecznościowych facebook:@mbp1945  
18. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, niedopuszczalne jest dokonywanie 

zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. 
19. Uczestnik  konkursu  nadsyłając  pracę  oświadcza,  że  przysługują  mu  autorskie  prawa

osobiste i majątkowe do nadesłanej pracy.



20. Uczestnik Konkursu, nadsyłając pracę na Konkurs, zgadza się na: 
a. przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego,

co potwierdza wyrażając zgodę, której treść stanowi zał. nr 1 do niniejszego
Regulaminu;  podpisaną  zgodę  należy  przesłać  wraz  z  pracą  konkursową
i oświadczeniem, o którym mowa w par. 8  pkt 2) niniejszego Regulaminu;
publikację prac: 

23. 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 1 do niniejszego Regulaminu).


