
Regulamin konkursu  
„Choinka, książka i ja, czyli ... moje świąteczne chwile z książką” 

 
1. Organizatorem konkursu literacko-fotograficznego jest Gminna Biblioteka Publiczna 

w Padwi Narodowej.  

 

2. Cele konkursu: 

• promowanie kontaktu z książką, rozwój czytelnictwa, promocja biblioteki 

• kultywowanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem 

• pobudzanie wyobraźni czytelników 

• rozwijanie talentów fotograficznych i literackich Uczestników konkursu 

 

3. Zasady uczestnictwa: 

• Uczestnikami konkursu są osoby mieszkające na terenie gminy Padew 

Narodowa. 

• Uczestnicy zostaną podzieleni na trzy kategorie wiekowe: dzieci przedszkolne, 

uczniowie szkoły podstawowej, uczniowie szkoły średniej i osoby dorosłe. 

 

4. Technika i forma pracy konkursowej 

• Prace konkursowe dotyczą dwóch form twórczości do wyboru: fotograficznej 

lub literackiej. 

• Treść obu form musi przedstawiać elementy związane z tradycjami 

bożonarodzeniowymi oraz książką. 

• Forma literacka: esej, opowiadanie, wiersz. Objętość pracy: do 3 stron 

maszynopisu. Pracę w formacie PDF należy dostarczyć do biblioteki drogą 

elektroniczną: bibliotekapadew@wp.pl, wpisując w temacie imię, nazwisko 

oraz „Praca na konkurs”. Pracę w formie wydruku można dostarczyć do 

siedziby GBP w Padwi Narodowej, ul. Księdza Jana Kica 8. 

• Forma fotograficzna: minimalna rozdzielczość: 2048x1536 px. Pracę w 

formacie JPEG należy dostarczyć do biblioteki drogą elektroniczną: 

bibliotekapadew@wp.pl, wpisując w temacie imię, nazwisko oraz „Praca na 

konkurs”. Zdjęcie o formacie 15x21 cm można dostarczyć do siedziby GBP w 

Padwi Narodowej, ul. Księdza Jana Kica 8. 

• Do każdej dostarczonej pracy należy dołączyć dwa wydruki: 

o metryczkę pracy: tytuł pracy, imię, nazwisko, wiek autora, nr telefonu 

do kontaktu (Załącznik nr 1). 

o Uczestnik pełnoletni: podpisane oświadczenie, stanowiące Załącznik 

nr 2 do Regulaminu.  

o Uczestnik niepełnoletni: podpisane przez rodzica/opiekuna 

oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 3 do Regulaminu.  

 

5. Termin: 

• Nieprzekraczalny termin dostarczenia pracy do GBP do 30 stycznia 2021 r. 
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• Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 5 lutego 2021 r. 

Wyniki dostępne będą w siedzibie biblioteki oraz na stronie internetowej: 

www.biblioteka.padew.eu 

 

6. Kryteria oceny: 

• Podczas oceny prac brane będą pod uwagę następujące kryteria: inwencja 

twórcza, wrażenia artystyczne, samodzielność, oryginalność, jakość 

techniczna fotografii, zgodność z tematem konkursu. 

 

7. Warunki uczestnictwa w konkursie:  

• Przystąpienie do konkursu następuje poprzez dostarczenie pracy do siedziby 

biblioteki lub na jej adres mailowy. 

• Praca literacka lub fotograficzna musi być wykonana przez Uczestnika 

konkursu. 

• Praca nie była wcześniej publikowana i nagradzana w innych konkursach. 

• Uczestnik udziela bezterminowo zgody na publikację nadesłanego zdjęcia lub 

tekstu na stronie internetowej GBP. 

• Uczestnik udziela bezpłatnie GBP praw autorskich do przesłanej pracy. 

• Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów 

realizacji, promocji oraz archiwizacji dokumentacji konkursowej. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji wybranych prac 

konkursowych w siedzibie GBP oraz na stronie internetowej GBP, druku w 

dowolnej ilości publikacji o dowolnym nakładzie oraz za pomocą innych form 

utrwalenia i rozpowszechniania. 

• Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę. 

• Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w celu przeprowadzenia i późniejszej archiwizacji 

dokumentacji konkursowej osób biorących w nim udział – zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

• Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem niniejszego Regulaminu. 

 

8. Nagrody: 

• Spośród zgłoszonych do konkursu fotografii i form literackich wybrane 

zostaną nagrodzone prace. 

• Laureaci I, II, III miejsca w każdej z trzech kategorii wiekowych i dwóch 

kategoriach tematycznych otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

 

9. Postanowienia końcowe: 

• Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

• Dodatkowe informacji o konkursie udzielane są w siedzibie Organizatora: 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Padwi Narodowej, ul. Księdza Jana Kica 8 lub 

pod nr telefonu: 15 811 93 16. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 



 

 

Załącznik nr 1. Metryczka – Konkurs „Choinka, książka i ja, czyli ... moje 

świąteczne chwile z książką” 

(załącznik należy wydrukować, wypełnić drukowanymi literami, zeskanować lub zrobić 

zdjęcie i dostarczyć do GBP wraz z pracą konkursową) 

 

 

 

 

Tytuł pracy  

Imię i nazwisko Uczestnika  

Wiek  

telefon kontaktowy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 2.  Oświadczenie Uczestnika – Konkurs „Choinka, książka i ja, czyli 

... moje świąteczne chwile z książką” 

(załącznik należy wydrukować, wypełnić i podpisać, zeskanować lub zrobić 

zdjęcie i dostarczyć do GBP wraz z pracą konkursową) 

 

......................................... 
(miejscowość i data) 

 

 

Ja niżej podpisana/y …………..………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko Uczestnika) 

 

Oświadczam: 

• że jestem autorem nadesłanej na konkurs pracy pt.: 

...................................................................................................................... 

• że praca nie była wcześniej publikowana i nagradzana w innych 

konkursach; 

• że bezterminowo udzielam zgody na publikację otrzymanego zdjęcia 

pracy na stronie internetowej GBP; 

• że bezpłatnie udzielam GBP praw autorskich do przesłanej pracy; 

• że na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

w celu przeprowadzenia i późniejszej archiwizacji dokumentacji 

konkursowej osób biorących w nim udział 

• Powyższe zgody zostają wyrażone bezterminowo, nieodpłatnie i bez 

ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych. 

 

 

 
…………..………………………………………………………………………….. 

(czytelny podpis Uczestnika) 

 
 

 



 

Załącznik nr 3. Oświadczenie rodzica/opiekuna Uczestnika – Konkurs 

„Choinka, książka i ja, czyli ... moje świąteczne chwile z książką” 

(załącznik należy wydrukować, wypełnić i podpisać, zeskanować lub zrobić 

zdjęcie i dostarczyć do GBP wraz z pracą konkursową) 

 

......................................... 
(miejscowość i data) 

 

 

Ja niżej podpisana/y …………..………………………………………………………………………….. 
      (imię i nazwisko rodzica/opiekuna Uczestnika) 

 

Oświadczam: 

• że moje dziecko ...........................................................................................  

(imię i nazwisko dziecka) 

 

jest autorem nadesłanej na konkurs pracy pt.: 

...................................................................................................................... 

• że praca nie była wcześniej publikowana i nagradzana w innych 

konkursach; 

• że bezterminowo udzielam zgody na publikację otrzymanego zdjęcia 

pracy na stronie internetowej GBP; 

• że bezpłatnie udzielam GBP praw autorskich do przesłanej pracy; 

• że na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

oraz małoletniego uczestnika konkursu w celu przeprowadzenia i 

późniejszej archiwizacji dokumentacji konkursowej osób biorących w nim 

udział 

• Powyższe zgody zostają wyrażone bezterminowo, nieodpłatnie i bez 

ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych. 

 

 

…………..………………………………………………………………………….. 
    (czytelny podpis rodzica/opiekuna Uczestnika) 


