
Regulamin  konkursu literacko-plastycznego 

na legendę Warmii i Mazur 

Cele Konkursu: 

 pobudzenie twórczości literackiej i plastycznej wśród dzieci i młodzieży; 

 rozwijanie pasji czytelniczych; 

 propagowanie wiedzy o kulturze i historii regionu 

 zachęcenie rodzin do pielęgnowania wartości czytelniczych i wspólnego spędzania czasu. 

 

REGULAMIN KONKURSU 

Postanowienia ogólne: 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie 

oraz  Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie.  

2. Konkurs skierowany jest do rodzin, zwanych w dalszej części regulaminu Uczestnikami. Minimalna 

liczba Uczestników, biorących udział w procesie twórczym to jedna osoba dorosła oraz jedno dziecko 

(bez ograniczeń wiekowych).  

3. Konkurs ma zasięg ogólnomiejski.  

4. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Akademia Warmiaka”, przy dofinansowaniu 

Samorządu Miasta Olsztyna. 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Zadaniem Uczestników jest stworzenie baśni lub legendy oraz ilustracji, które tematycznie 

powinny być  ściśle związane z regionem Warmii i Mazur (np. z postacią historyczną, z obiektem 

takim jak jezioro, budynek, miejscem geograficznym) 

2. Przesłanie legendy jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestników zgody na publikację jej 

treści w formie papierowej i na stronach internetowych Organizatorów i jest jednoznaczne z 

przekazaniem praw autorskich, w celach realizacji postanowień Konkursu. 

 

Zasady konkursu: 

1. Uczestnicy mogą zgłosić do Konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.  



2. Prace powinny zostać opisane w następujący sposób:  

 imiona i nazwiska osób zaangażowanych w proces twórczy; 

 wiek Uczestników dziecięcych; 

 telefon kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej rodzica/opiekuna. 

3. Legendy należy dostarczyć do filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie przy ul. 

Żołnierskiej 47, tel. 89 533 20 75. 

4. Prace powinny być wykonane samodzielnie. Muszą być pracami autorskimi i nie mogą 

naruszać praw autorskich osób trzecich. 

 

Czas trwania oraz przebieg konkursu: 

1. Prace należy złożyć  w terminie od 24.06.2018 r. do 20.08.2018 r. 

2. Wyłonienie zwycięzcy odbędzie się podczas Familiady Warmińskiej  w dniu 24.08.2018 r.  o 

godz. 16.00.  

 

Nagrody w Konkursie 

1. Nagrodą w Konkursie za zajęcie pierwszego miejsca jest karta prezentowa do Empiku o 

wartości 300 zł,  

2.  Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród rzeczowych. 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy konkursu spełniają warunki 

określone w niniejszym regulaminie. Niespełnienie warunków konkursu powoduje 

wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody. 

2. Administratorami danych osobowych Uczestników Konkursu są Organizatorzy. Uczestnicy 

wyrażają zgodę i upoważniają Organizatorów do przetwarzania ich danych osobowych 

podanych w zgłoszeniu konkursowym, w realizacji i promocji Konkursu. 

3. Biorąc udział w konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę do zastosowania się do niniejszego 

regulaminu. 

4. O sprawach nieobjętych regulaminem decydują Organizatorzy. 



5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne 

zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Olsztynie. 

6. Informacji o Konkursie udzielają pracownicy filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej ( ul. 

Żołnierskiej 47, Tel. 89 533 20 75) 

 

 

 


