
REGULAMIN 
 
 

„Morskie opowieści” 
 

 
 
Organizator konkursu: 
 

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie, 
ul. Jarosława Dąbrowskiego 6 
 

Cele konkursu: 
 

1. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczestników. 
2. Rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci. 
3. Promowanie, rozpowszechnianie i wzmacnianie morskiego wizerunku Polski. 
4. Kształcenie umiejętności obcowania z książką, rozbudzenie  zainteresowań czytelniczych  w 

połączeniu i z wykorzystaniem zdolności manualnych dzieci. 
 
Uczestnicy konkursu: 
 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli i uczniów szkół podstawowych. 
 
Warunki uczestnictwa: 
 
„Morskie opowieści” – mogą być rozumiane jako plastyczna interpretacja dowolnego 

opowiadania czy legendy, ogólnie literatury o tematyce morskiej również tej podwodnej z całym 

bogactwem fauny i flory. 

 

1. Na konkurs można przekazać jedną indywidualną pracę plastyczną wykonaną samodzielnie, 
dowolną techniką (z wyłączeniem formy drukowanej) do formatu A3, A4 (płaskie), 
nawiązującą do tytułu konkursu. 

2. Prace należy dostarczyć w wyznaczonym terminie na adres Organizatora. 
3. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że akceptuje warunki zawarte 

w niniejszym regulaminie. 
4. Na odwrocie należy umieścić dane autora: imię i nazwisko, wiek oraz nazwę placówki 

oświatowej. 
5. Przekazujący pracę na konkurs: 

a) oświadcza, że jest jej autorem i przysługują mu prawa majątkowe i osobiste do pracy, 
b) wyraża zgodę na jej nieodpłatne wykorzystanie w celu promocji działalności biblioteki 

(publikacja pracy na stronie internetowej biblioteka.tczew.pl, w serwisie 
facebook.com/mbptczew, miejskich serwisach informacyjnych i w materiałach 
drukowanych). 

6. Konieczne jest dołączenie zgody opiekuna prawnego na udział w konkursie wraz z akceptacją 
regulaminu konkursu. 

7. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
danych osobowych i wizerunku wyłącznie na potrzeby konkursu oraz promocji działań 
biblioteki (publikacja wyników na stronie internetowej biblioteka.tczew.pl oraz serwisie 
facebook.com/mbptczew, oraz w materiałach drukowanych biblioteki). 

8. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra 
Skulteta, ul. Jarosława Dąbrowskiego 6 w Tczewie. 



Termin konkursu: 
 

1. Podpisane prace należy składać do 31.10.2020 r. w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Tczewie. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 06.11.2020 r. o godz. 13.00 w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej im. Aleksandra Skulteta przy ul. Tadeusza Kościuszki 2 w Tczewie  

 
Nagrody: 
 

1. Powołana przez Organizatora komisja oceni prace i przyzna nagrody, które będą wręczone 
zwycięzcom podczas uroczystości z okazji Święta Niepodległości 11.11.2020. 

2. Prace laureatów mogą zostać wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Skulteta przy ul. Jagiełły 8 w Tczewie, jak również 
opublikowane zgodnie z punktem 5b. warunków uczestnictwa. 
 

Zwrot prac: 
 

Przekazane na konkurs prace przechodzą na własność Organizatora w przypadku, jeśli nie zostaną 
odebrane przez uczestników konkursu lub ich opiekunów prawnych w terminie miesiąca od 
rozstrzygnięcia Konkursu lub od zakończenia wystawy. 
 

Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej 
ilości przekazanych prac. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do podziału uczestników na kategorie wiekowe. 
3. Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 572-779-195 


