
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA "NAJPIĘKNIEJSZĄ OKŁADKĘ KSIĄŻKOWĄ" : 
 

1. Organizatorem Konkursu plastycznego na "Najpiękniejszą okładkę książkową” (zwanym dalej: „Konkurs”) jest Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy w Tucznie (zwaną dalej: „Organizator”). 

 
2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu 

jego zakończenia. 
 

3. Zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie okładki książkowej ulubionej książki (zwaną dalej: okładka, praca, projekt”). 
 

4. W Konkursie mogą wziąć udział dzieci ze szkół podstawowych, klasy I-V. 
 

5. Jedna osoba może zgłosić do Konkursu jedną pracę. 
 

6. Technika wykonania okładki książkowej jest dowolna. 
 

7. Wykonaną okładkę należy dostarczyć do dnia 13.05.2022 r., do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie, 
ul. Wolności 14, 78-640 Tuczno, w godzinach pracy biblioteki. 

 
8. Okładki będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora. 

 
9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 13.05.2022 r. . 

 
10. Oficjalne wręczenie nagrody odbędzie się 16.05.2022 r. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie, 

ul. Wolności 14, 78-640 Tuczno.  
 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji zdjęć prac konkursowych na stronach 
internetowych: www.biblioteka.tuczno.pl oraz www.facebook.com/BibliotekaTuczno  

 
12. Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich. 

 
13. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie przedstawianymi 

na innych konkursach. 
 

14. Zgłoszenie projektu do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, 
że projekt złożony na Konkurs został wykonany osobiście. 

 
15. Udział w Konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków Regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

uczestników Konkursu dla potrzeb promocyjnych. 
 

16. Udział w Konkursie jest równocześnie zgodą na filmowanie, fotografowanie oraz publikację prac. 
 

17. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta I Gminy w Tucznie, 
ul. Wolności 14, 78-640 Tuczno. 

 
18. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu bez podania przyczyny. 

 
19. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie. 

 
20. Ostateczna interpretacja przepisów Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych ostateczną decyzję 

podejmuje Organizator. 
 

21. Nieznajomość przepisów Regulaminu nie zwalnia uczestników od jego przestrzegania. 
 

www.biblioteka.tuczno.pl
http://www.facebook.com/BibliotekaTuczno

