
REGULAMIN 
Konkursu literackiego 

„W kręgu obrzędów świętojańskich i legend kociewskich” 
 

Organizator konkursu: 

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta 

w Tczewie, Filia nr 1 przy ul. Wyzwolenia 1. 

Cele konkursu: 

1. Sprawdzenie wiedzy uczestników na temat obrzędów świętojańskich i legend kociewskich. 

2. Promocja czytelnictwa wśród mieszkańców. 

3. Promocja kultury ludowej i regionalnej. 

Uczestnicy konkursu: 

Konkurs adresowany jest do osób dorosłych. 

Warunki uczestnictwa: 

1. Udział w konkursie można wziąć poprzez podanie prawidłowych odpowiedzi pytania 

konkursowe na kuponie, który można odebrać w Filii nr 1 lub wydrukować pobrany plik ze 

strony internetowej mbp.tczew.pl. 

2. Kupony  należy dostarczyć w wyznaczonym terminie na adres organizatora. 

3. Przekazując kupon konkursowy, uczestnik potwierdza, że akceptuje warunki zawarte w 

niniejszym regulaminie. 

4. Na odwrocie kuponu należy umieścić dane autora: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe. 

5. Oddając kupon konkursowy, uczestnik: 

a. oświadcza, że jest jej autorem i przysługują mu prawa majątkowe i osobiste do 

pracy, 

b. wyraża zgodę na jej wykorzystanie w celu promocji działalności biblioteki (publikacja 

pracy na stronie internetowej mbp.tczew.pl, w serwisie facebook.com/mbptczew, 

miejskich serwisach informacyjnych i w materiałach drukowanych). 

6. Złożenie kuponu konkursowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych i wizerunku wyłącznie na potrzeby konkursu oraz promocji działań 

biblioteki (publikacja wyników na stronie internetowej mbp.tczew.pl oraz serwisie 

facebook.com/mbptczew, oraz w materiałach drukowanych biblioteki). 

7. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra 

Skulteta, 

ul. Jarosława Dąbrowskiego 6 w Tczewie. 

Termin konkursu: 

1.  Podpisane prace należy składać do 18.06.2015 r. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24.06.2015 r. w siedzibie Organizatora. 

Nagrody: 

Powołana przez Organizatora komisja oceni prace na podstawie udzielonych odpowiedzi 

i przyzna nagrody, które należy odebrać osobiście w siedzibie Organizatora. 



Zwrot prac: 

Przekazane na konkurs kupony przechodzą na własność Organizatora. 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt malej 

ilości przekazanych prac. 

2. Wszelkich informacji o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 58 531 36 56. 


