
 

Regulamin Konkursu wakacyjnego 

Z książką na ludowo 

I Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej,  

ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna; tel. 23 671 73 51. 

2. Konkurs jest organizowany w ramach akcji Wakacje 2022. 

II Cele konkursu: 

- popularyzacja literatury, 

- upowszechnianie motywów ludowych i tradycji narodowej, 

- propagowanie kultury czytelniczej,  

- kształtowanie twórczego myślenia i pomysłowości, 

- zaprezentowanie talentu artystycznego uczestników konkursu. 

 

III Zasady uczestnictwa 

1. Konkurs ma charakter lokalny, mogą wziąć w nim udział mieszkańcy oraz osoby 

uczące się na terenie gminy Opinogóra Górna w wieku 10+. 

2. Kategorie wiekowe uczestników zostaną ustalone po upływie terminu zgłoszeń w 

zależności od liczby uczestników. 

3. Przedmiotem konkursu jest przekazanie jednej pracy: 

a) fotografii w formacie JPG w pliku nieprzekraczającym 3MB lub 

b) filmu (do 120 s.) lub 

c) pracy plastycznej (A4 lub A3) - technika dowolna (rysunek, malarstwo, kolaż; bez 

gotowych elementów, bez użycia plasteliny). 

4. Praca musi zawierać książkę oraz widoczne odwołanie do kultury ludowej; utrzymana 

w wakacyjnym klimacie. Na pracy powinien się znaleźć jej autor. 

5. W pracy mogą się znaleźć nazwy miejscowości, obiektów, stroje ludowe oraz różne  

dane pozwalające na identyfikację książki czy pokazanych motywów ludowych. 

6. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową. 

7. Do każdej pracy należy dołączyć wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy. 

8. Prace wraz z Formularzem należy dostarczyć do siedziby GBP do 26 sierpnia 2022 r. 

9. Filmik, fotografię: 

a) można przesłać na adres: gbpopinogora@gmail.com - podając tytuł wiadomości: 

Konkurs wakacyjny, a w treści dane uczestnika oraz numer telefonu lub 

b) dostarczyć na nośniku elektronicznym z możliwością skopiowania; 

c) można dostarczyć wywołaną fotografię min. wymiar 21x15. 

10. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane i 

niezgłoszone do innych konkursów. 

11. Zwycięzców wyłoni Komisja konkursowa powołana przez Organizatora. 

12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 1 września 2022 r., opublikowane na stronie 

internetowej i Facebooku Organizatora poprzez podanie imienia, nazwiska i miejsca 

zamieszkania. 

13. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe. 
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14. Może zostać przyznane wyróżnienie/ wyróżnienia. 

15. Oceniane będą: 

- zgodność pracy konkursowej z wymogami regulaminu, 

- estetyka wykonania, 

- pomysłowość, 

- ogólny wyraz artystyczny. 

       

IV Ochrona danych osobowych i postanowienia końcowe 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia konkursu 

jest Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej (GBP).  

2. Dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej w Formularzu zgłoszeniowym i 

zgody wyrażonej poprzez działanie - wysłanie zgłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Więcej informacji dot. przetwarzania danych przez GBP oraz przysługujących praw 

dostępnych jest na stronie internetowej.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieopłatnego publikowania nagrodzonych i 

wyróżnionych prac konkursowych w całości lub we fragmentach w materiałach 

prasowych, w wydawnictwach okolicznościowych, Internecie lub w inny sposób. 

4. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, wiek, miejscowość) jest niezbędne do 

wzięcia udziału w konkursie.  

5. Dane osobowe – imię i nazwisko, wiek, miejscowość mogą być przetwarzane w celach 

promocyjnych i informacyjnych na stronie internetowej,  na portalu społecznościowym 

Organizatora, w lokalnej prasie, w papierowych materiałach promocyjnych lub 

informacyjnych Organizatora przez okres publikacji materiałów, prowadzenia strony 

internetowej lub prowadzenia profilu na portalu społecznościowym. 

6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych, 

do ich poprawiania i usunięcia. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie. 

8. Wszelkie sprawy związane z organizacją i przebiegiem konkursu rozstrzyga Organizator. 

9. Decyzja jury jest ostateczna i nie ma od niej odwołania. 

 


