
 

                        

  „ZAWIRUSOWANI CZYTANIEM” 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu  zaprasza dzieci i młodzież   

z terenu powiatu wieluńskiego do udziału w konkursie na hasło lub wiersz 

promujące czytelnictwo. 

Regulamin konkursu: 

1. Organizator konkursu: Miejska i  Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu, 

ul. Narutowicza 4, 98-300 Wieluń, tel. 43 8433526 

2. Cele konkursu: 

 rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów, 

 popularyzacja czytelnictwa wśród uczniów, 

 promocja i popularyzacja biblioteki  

 integracja mieszkańców z biblioteką 

 wzmacnianie więzi społecznych 

 

3. Prace konkursowe należy  przesłać na adres 

biblioteka.dziecieca.wielun@poczta.fm do 31 sierpnia 2020 r. 

Wszystkie prace muszą zawierać: imię i nazwisko, klasę oraz dane kontaktowe  

tj. adres i nr telefonu uczestnika konkursu. 

4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy propozycje.  Organizatorzy 

nie ograniczają uczestników ilością słów. 

5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w 2 kategoriach wiekowych : 

-uczniowie klas 6-8                                           

-uczniowie szkół średnich 

6. Oceniana będzie oryginalność, pomysłowość oraz prawidłowe zrozumienie 

tematu konkursu.  
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7. Najlepsze hasła czy wiersze zostaną nagrodzone i zaprezentowane  na stronie 

internetowej i Facebooku Biblioteki oraz materiałach promocyjnych. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania do celów promocyjnych i 

wystawowych wszystkich prac nadesłanych na konkurs przez wszystkich 

uczestników. 

8. Wszystkie prace, które wpłyną na konkurs staną się własnością Miejskiej        

i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu. Zastrzegamy sobie  prawo do 

prezentacji  nagrodzonych prac w każdej formie uznanej za słuszną przez 

Bibliotekę tj. m.in. w prasie, w bibliotece, na materiałach promocyjnych 

biblioteki, na stronie internetowej itp. Udział w konkursie jest jednocześnie 

wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzania danych osobowych 

uczestnika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych 

osobowych do celów działań związanych z Konkursem i jego promocją. 

9. Konkurs ma charakter zabawy i integracji społecznej. 

10. Prace nadesłane na konkurs oceni Komisja powołana przez organizatora. 

Decyzja Komisji jest ostateczna i nie ma trybu odwołania się od tej decyzji. 

11. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

12. Zwycięzcy konkursu (w obu kategoriach) otrzymają nagrody w postaci 

roweru, ufundowane  przez Firmę ZASADA BIKES. 

13. O terminie rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród laureaci zostaną 

powiadomieni  mailowo lub telefonicznie. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie 

Dyrektor i pracownicy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu 

 


