
 
 
 

REGULAMIN 
KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO 

NA ILUSTRACJE DO UTWORÓW KS. JANA TWARDOWSKIEGO 
 

Organizator konkursu: 

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie przy 

ul. Jarosława Dąbrowskiego 6. 

Tematyka konkursu: 

Tematykę stanowi twórczość ks. Jana Twardowskiego, tj. wiersze, opowiadania, felietony, 

przypowieści, anegdoty. Przedmiotem prac mogą być poruszone w utworach autora postacie, 

historie, sytuacje oraz motywy, wartości i uczucia.  

Cele konkursu: 

1) rozbudzenie zainteresowań osobą i twórczością ks. Jana Twardowskiego; 

2) pobudzenie wyobraźni i umiejętności refleksyjnego podchodzenia do czytanego tekstu;  

3) promowanie twórczości ks. Jana Twardowskiego, oraz postaw i wartości w niej przekazywanych; 

4) rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych i manualnych. 

Uczestnicy konkursu: 

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i podopiecznych ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. 

Warunki uczestnictwa: 

1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę (nie  

przyjmujemy prac zbiorowych) w dowolnie wybranej technice plastycznej płaskiej (bez grafiki 

komputerowej). Maksymalna wielkość pracy nie powinna przekraczać formatu A3, 

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

3. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że akceptuje warunki zawarte 

w niniejszym regulaminie. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest dołączenie zgody 

opiekuna prawnego na udział w konkursie wraz z akceptacją regulaminu konkursu. 

4. Każda praca na odwrocie winna zawierać następujące dane: 

 imię i nazwisko autora tej pracy, 

 wiek, 

 tytuł pracy - określenie motywów przedstawionych w pracy i tytułu lub tytułów z których 
został zaczerpnięty, 

 nazwę, adres i telefon szkoły lub innej placówki, 

 imię i nazwisko opiekuna (telefon kontaktowy lub e-mail); 
5. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z: 

1) przekazaniem na rzecz organizatora praw autorskich, o których mowa ustawie z dnia 4 lutego 

1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych; 

2) wyrażeniem zgody na wykorzystanie pracy 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); 



3) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku, wyłącznie na potrzeby 

konkursu oraz promocji działań biblioteki (publikacja na stronie internetowej mbp.tczew.pl oraz 

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

6. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta, 

ul. Jarosława Dąbrowskiego 6 w Tczewie. 

Termin konkursu: 

1.  Prace przyjmowane są w każdej filii bibliotecznej i Bibliotece Głównej przy ul. J. Dąbrowskiego 6 

(Sekcji Historii Miasta – I piętro pok. 14) od 1 czerwca do 12 czerwca b.r. 

2. Z wynikami będzie można zapoznać się od 18 czerwca 2015 roku na stronie internetowej: 

mbp.tczew.pl i facebook.com/mbptczew. 

Nagrody: 

1. Powołana przez Organizatora komisja oceni prace i przyzna nagrody w różnych kategoriach 

wiekowych. 

2. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 20 czerwca podczas obchodów Dni Ziemi Tczewskiej na Bulwarze 

im. Księcia Sambora II w Tczewie. 

3. Prace laureatów mogą zostać wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie 

Organizatora, jak również opublikowane zgodnie z punktem 5b. warunków uczestnictwa. 

Zwrot prac: 

Przekazane na konkurs prace 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 58 531-35-50 w. 19. 

http://www.mbp.tczew.pl/
http://www.facebook.com/mbp.tczew

