


Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej 
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ul. Wrocławska 71 
58-506 Jelenia Góra 
 
 

REGULAMIN KONKURSU  

„Maciejowa  moje miejsce na ziemi – zaskocz nas!” 
 

1. Organizatorem konkursu jest Filia nr 6 Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej 

„Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze. 

2. Konkurs otwarty (dla wszystkich) promujący dzielnicę Jeleniej Góry – Maciejową mający na 
celu utożsamianie się z miejscowością, biblioteką i społecznością lokalną. 

3. Czas trwania konkursu: 19.09.2016 – 28.10.2016 r. 

4. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, 

gimnazjów ale także osoby starsze , które identyfikują się z Maciejową. 

5. Zadaniem uczestników konkursu jest własnoręczne wykonanie pracy, w dowolnej formie  i 
dowolną  techniką . Może to być ciekawa  historyjka, wiersz, opowiadanie, praca plastyczna, 
rzeźba, fotografia itp. – zaskocz nas !!! 

6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę konkursową. 
7. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, samodzielność, staranność wykonania, 
różnorodność wykorzystanych materiałów oraz oryginalność.  
 
8. Prace muszą być  opatrzone danymi o autorze: imię i nazwisko, wiek, klasa i nazwa szkoły, telefon 

kontaktowy. 

9. Prace konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane. 

10. Poprzez zgłoszenie prac do udziału w konkursie uczestnik wyraża zgodę na : 

• wzięcie udziału w konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie 

• przetwarzanie przez bibliotekę danych osobowych uczestnika i wizerunku w zakresie niezbędnym 

do przeprowadzenia Konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 

(Dz. U. nr 133 poz. 883)). 

• opublikowanie na stronach internetowych Książnicy Karkonoskiej imienia i nazwiska uczestnika w 

przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę lub wyróżnienie. 

• przekazanie  na rzecz biblioteki praw autorskich, w zakresie eksploatacji obejmujących: prawo do 

publikowania w druku i za pośrednictwem sieci Internet dla celów promocyjnych. 



11. Organizator nie zwraca otrzymanych prac. 

12. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać (decyduje data stempla pocztowego) najpóźniej 
do   28 października 2016 r. do  Filii nr 6 (ul. Wrocławska 71, 58-500 Jelenia Góra) lub do innej    
agendy. 
 
13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do połowy listopada. 
 
14. Nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni SMS lub telefonicznie o terminie odbioru nagród. 
 
15. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej. 
 
16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie pod warunkiem 
poinformowania o nich uczestników plebiscytu. 
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