
KONKURS 

Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie 

organizuje konkurs 

„Olsztyn. Mój szlak wędrowny” 

 

 

Cele konkursu: 

 zwiększenie zainteresowania kulturą, tradycjami i historią Warmii; 

 rozpowszechnianie wiedzy z zakresu historii regionu; 

 wytworzenie poczucia tożsamości i identyfikacji z regionem; 

 kształtowanie patriotyzmu lokalnego; 

 edukacja kulturalna mieszkańców Olsztyna; 

 upowszechnienie literatury regionu. 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie w ramach kontynuacji 

projektu „Antologia Warmińska”. 

2. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Olsztyna i okolic, zwanych w dalszej części 

regulaminu Uczestnikami. 

3. Konkurs organizowany jest bez ograniczeń wiekowych.  

4. Udział w Konkursie może zgłosić jedna osoba lub grupa wieloosobowa (np. rodzina). 

 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 

1. Zadaniem Uczestników jest przedstawienie swojej propozycji szlaku wędrownego po 

Olsztynie i okolicach. Dodatkowym atutem przy ocenianiu pracy konkursowej będzie 

inspiracja literaturą regionalną, np. „Olsztyn: lasy, jeziora. Szlak wędrowny” Wojciecha 

Kujawskiego lub inne.  

2. Prace mogą mieć dowolną formę, wykonane przy wykorzystaniu różnych technik literackich, 

graficznych, plastycznych. Format pracy jest również dowolny.  

3. Dostarczenie pracy konkursowej jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestników zgody 

na jej publikację na stronach internetowych oraz wykorzystanie w działaniach promocyjnych 

Organizatora.  

 



Zasady konkursu: 

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

2. Prace powinny zostać opisane w następujący sposób: 

 imię i nazwisko autora lub autorów; 

 wiek (w przypadku osób niepełnoletnich); 

 telefon kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej Uczestnika. 

3. Prace należy przesłać na adres e-mailowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie: 

promocja@mbp.olsztyn.pl lub dostarczyć do sekretariatu Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. 

Rodziewiczówny 2, czynny od pon. do pt. w godz. 8.00 – 15.00). 

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

naruszać praw autorskich osób trzecich oraz nie mogą być pracami wcześniej publikowanymi.  

 

Czas trwania oraz przebieg konkursu: 

1. Prace należy przesłać na wskazany adres w terminie do 31 sierpnia 2020 r. 

2. Rozwiązanie Konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się do dnia 15 września 2020 r. 

Laureaci zostaną poinformowani o wynikach telefonicznie lub mailowo. 

3. Wręczenie nagród zostanie ustalone indywidualnie z laureatami Konkursu. 

 

Nagrody w Konkursie: 

1. Nagrodami w Konkursie są: 

 I miejsce: książka „Olsztyn: lasy, jeziora. Szlak wędrowny” Wojciecha Kujawskiego, bon do 

Empiku o wartości 100 zł, kod dostępu do Legimi na 30 dni; maskotka Czytuś; 

 II miejsce: zestaw książek, gra Scrabble, bon do Empiku o wartości 50 zł, kod dostępu do 

Legimi na 30 dni; 

 III miejsce: zestaw książek, bon do Empiku o wartości 50 zł, kod dostępu do Legimi na 30 dni. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych. 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki 

określone w niniejszym Regulaminie Konkursu. Niespełnienie warunków Konkursu powoduje 

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

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna 

z siedzibą w Olsztynie. Uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora 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. 
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4. O sprawach nieobjętych Regulaminem decyduje Organizator. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne 

zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Olsztynie. 

6. Informacji o Konkursie udziela Dział Promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej z siedzibą przy ul. 

Rodziewiczówny 2 w Olsztynie: promocja@mbp.olsztyn.pl. 


