
REGULAMIN KONKURSU  

„DZIENNIK Z PODRÓŻY MAŁYCH I DUŻYCH” 

 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu „Dziennik z podróży małych i dużych”, zwanego dalej Konkursem, jest 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach, zwana dalej Organizatorem. 

2. Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Z książką mi po drodze” dofinansowanego przez 

MKiDN w ramach programu „Partnerstwo dla książki”. 

3. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 4–7 szkół podstawowych z powiatu gorlickiego. 

4. Nad merytorycznym przygotowaniem Konkursu czuwa Jury powołane przez Organizatora. 

 

§ 2 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest stworzenie autorskiego dziennika z wakacyjnych podróży, 

poprzez który zaprezentują wspomnienia z letnich wakacji. Forma, objętość czy technika wykonania 

dziennika jest dowolna. Podczas oceny prac konkursowych będą brane pod uwagę: walory 

estetyczne i artystyczne, poprawność językowa i oryginalność zgłaszanej pracy. 

2. Wypełnione dzienniki z podróży należy dostarczyć do siedziby Organizatora Konkursu osobiście lub 

dostarczyć pocztą na adres Organizatora (Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela, 

ul. Jagiełły 1, 38-300 Gorlice) do 14 września 2018 r. (piątek) do godz. 16.00 z dopiskiem „Konkurs”. 

3. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. 

4. Prace konkursowe powinny być podpisane: imię, nazwisko, klasa, szkoła, miejsce zamieszkania, 

telefon, adres e-mail. 

5. Wszystkich zainteresowanych lub wahających się, czy warto wziąć udział w Konkursie zapraszamy 

na warsztaty artystyczne „Dziennik z podróży małych i dużych”, które odbędą się dnia 29 czerwca 

2018 r. (piątek) o godz. 11:00 w Czytelni dla Dzieci i Młodzieży MBP w Gorlicach (zajęcia są 

bezpłatne, obowiązują zapisy, a ilość miejsc jest ograniczona). 

6. Zgłoszenia do udziału w warsztatach „Dziennik z podróży małych i dużych” są przyjmowane do dnia 

18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) osobiście w Czytelni Głównej MBP w Gorlicach albo telefonicznie 

(18 352 19 62) bądź drogą e-mailową (korekta.mbpgorlice@gmail.com) — w temacie wiadomości 

prosimy napisać: „Dziennik z podróży małych i dużych”, w treści e-maila natomiast swoje dane 

(imię, nazwisko, klasa, szkoła oraz numer telefonu). 

7. Udział w warsztatach „Dziennik z podróży małych i dużych” w dniu 29 czerwca 2018 r. jest 

dobrowolny i nie jest warunkiem, by wziąć udział w Konkursie na dziennik z podróży wakacyjnej. 

 

§ 3 WYNIKI KONKURSU 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do 5 października 2018 r. (piątek) na stronie 

internetowej Organizatora Konkursu (www.mbp.gorlice.pl) oraz na portalu społecznościowym 

Facebook. 

2. Ze zwycięzcami Konkursu Organizatorzy skontaktują się drogą e-mailową do 5 października 2018 r. 

mailto:korekta.mbpgorlice@gmail.com


3. Wyniki Konkursu (zawierające imię i nazwisko Laureatów oraz zdjęcia zwycięskich prac) zostaną 

opublikowane na stronie internetowej Organizatora (www.mbp.gorlice.pl) oraz w kanałach 

społecznościowych. 

 

§ 4 NAGRODY 

1. W Konkursie przewidziano trzy nagrody rzeczowe — za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego 

miejsca. Laureat I miejsca otrzyma tablet, laureat II miejsca otrzyma kamerę sportową, laureat III 

miejsca otrzyma głośnik bluetooth. 

2. W Konkursie przewidziano upominki, dyplomy i gadżety biblioteczne dla wszystkich Uczestników 

Konkursu. 

3. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny bądź rzeczowy. 

4. Rodzice / opiekunowie prawni osób nagrodzonych w Konkursie są zobowiązani do podpisania 

protokołu odebrania nagrody po okazaniu dokumentu tożsamości.  

5. Laureaci Konkursu odbierają nagrody osobiście w siedzibie Organizatora Konkursu: Miejska 

Biblioteka Publiczna w Gorlicach, ul. Jagiełły 1, 38-300 Gorlice. 

 

§ 5 DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu jest 

Organizator. 

2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez 

Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

jednak jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu 

do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą 

przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. 

(DzU nr 133, poz. 883), na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, biorąc udział w Konkursie. 

3. Rodzice / opiekunowie prawni Uczestników Konkursu są zobowiązani do podpisania zgody na 

wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych swojego dziecka przez Organizatora 

z wydarzeń zorganizowanych w ramach Konkursu. 

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy 

o grach hazardowych z 19.11.2009 r. 

2. Udział w Konkursie oraz warsztatach jest bezpłatny i dobrowolny. 

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

www.mbp.gorlice.pl.  

4. Decyzja Jury Konkursu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmieniony Regulamin 

obowiązuje od chwili ogłoszenia jego zmienionej wersji na stronie internetowej Organizatora. 

6. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator lub Jury. 

7. Wszelkich dodatkowych informacji udziela pracownik Czytelni Głównej MBP — Judyta Rosin 

(tel.: 18 352 19 62). 


