
Regulamin Konkursu Biblioteki Miejskiej w Łodzi 

 "Alternatywne zakończenie"  

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Alternatywne zakończenie” i jest zwany dalej: 

"Konkursem". 

2. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Miejska w Łodzi filia nr 3 przy ul. Osiedlowej 6.  

 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie 18.11-16.12.2020, zwycięzcy zostaną ogłoszeni dnia 

18.12.2020.  

4. Celem konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej oraz wyobraźni u dzieci oraz kształtowanie 

nawyku czytania i korzystania z bibliotek.  

 

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs przeznaczony jest uczniów klas IV-VI szkół podstawowych znajdujących się na terenie 

Łodzi.  

2. Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 16 grudnia 2020 nadesłać pracę konkursową wraz z 

kartą zgłoszeniową (Załącznik nr 1). 

§ 3 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Każdy uczestnik może wykonać maksymalnie 1 pracę konkursową stosując następujące techniki: 

projekt wykonany w technice dowolnej: plik tekstowy, rysunek, szkic, grafika komputerowa i inne 

formy płaskie. Narzędzia: pisaki, kredki, pastele, ołówek, farby, tusz czarny i kolorowy, komputer, itp.; 

2. Każdą pracę należy sfotografować (w przypadku plików tekstowych - plik pdf lub word) i wysłać na 

adres mailowy filia_3@biblioteka.lodz.pl razem z kartą zgłoszenia (Załącznik nr 1) w tytule maila 

wpisując Konkurs - Alternatywne zakończenie. Prace można przesyłać do 16 grudnia 2020 r.  

§ 4 

NAGRODY 

1. Prace konkursowe oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora. Komisja oceniać 

będzie przede wszystkim pomysłowość prac i estetykę ich przygotowania. 

2. Najciekawsze projekty zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi. 



3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 18 grudnia 2020 r. za pośrednictwem strony 

internetowej Biblioteki Miejskiej w Łodzi oraz Facebooka.  

4. Zwycięzcy zostaną indywidualnie poinformowani o sposobie i miejscu odebrania nagrody. 

9. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela: 42 654-23-85 (filia nr 3 Biblioteki Miejskiej w 

Łodzi, Barbara Jabłońska). 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa organizatorom konkursu 

na wykorzystanie prac, używania w Internecie, a także prezentowania prac na wystawach krajowych 

oraz w celach reklamowych.  

2. Zgłoszenie uczestnika do konkursu oznacza uzyskanie przez instytucję zgłaszającą zgody rodziców 

lub opiekunów uczestnika na udział w konkursie. 

3. Osoby dostarczające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora 

konkursu swoich danych osobowych i wizerunku.  

4. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o akceptacji regulaminu 

Konkursu.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu nadsyłania prac. 

 

 

 


