
REGULAMIN KONKURSU 

„Ulep lepieja - gra literacka dla młodzieży i dorosłych” - I edycja 

 

Ogłoszenie konkursu: 23 maja 2016  

Przesłanie/dostarczenie „lepiejów”: do 11 czerwca 2016  

Głosowanie na Facebooku: od 15 do 22 czerwca 2016  

Finał konkursu w Bibliotece Miejskiej:  24 czerwca 2016 o godz. 11:00 

 

Uczestnicy konkursu 

Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży i osób dorosłych. W konkursie nie mogą brać 

udziału pracownicy i przedstawiciele organizatora konkursu, jak również członkowie ich 

rodzin. 

Jaki ma być wiersz – „lepiej”? 

Czekamy na 5 „lepiejów”, czyli dwuwersowych wierszyków, wersy powinny się rymować i 

mieć zbliżoną ilość sylab. Pierwszy wers musi się zaczynać od słowa „lepiej”, a drugi od „niż”. 

Jeden lepiej musi koniecznie dotyczyć czytelnictwa (książki, biblioteki,  prasy, itp.) 

Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac, które nie spełniają kryteriów 

przedstawionych w regulaminie, są sprzeczne z prawem lub naruszają powszechne zasady 

współżycia społecznego. 

Jak przesłać wiersz – „lepiej” do konkursu? 

„Lepieje” należy przesłać do 11 czerwca na adres: czytelnia@biblioteka.lebork.pl w temacie 

wpisując  LEPIEJ - GRA LITERACKA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH lub dostarczyć 

bezpośrednio do Czytelni Naukowej.  Niezbędne dane: imię i nazwisko uczestnika, numer 

telefonu. 

Głosowanie na Facebooku 

O wyborze najlepszego  „lepieja” zadecydują  użytkownicy portalu Facebook. Od 15 do 22 

czerwca będzie można głosować na Facebooku na wybrany „lepiej” poprzez kliknięcie „Lubię 

to!”. Autor „lepieja” z największą liczbą głosów otrzyma nagrodę główną. 

mailto:czytelnia@biblioteka.lebork.pl


Uwaga: promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana 

przez serwis Facebook ani z nim związana; pełne zwolnienie serwisu Facebook z 

odpowiedzialności przez każdego uczestnika. 

Nagroda główna oraz pozostałe nagrody 

Główną nagrodę w konkursie otrzymuje autor najbardziej popularnego „lepieja”. Tzn. ten, 

który zdobędzie największą liczbę „lajków”.  

Będzie to nagroda rzeczowa oraz roczny abonament na wypożyczanie gier planszowych. 

Pozostałe nagrody lub wyróżnienia to nagrody rzeczowe oraz półroczny abonament na 

wypożyczanie gier planszowych. 

Finał 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 24 czerwca o godz. 11: 00 w Czytelni Naukowej  
MBP.  
 

Wzięcie udziału w GRZE LITERACKIEJ DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH jest równoznaczne ze 

zgodą na opublikowanie materiałów piśmiennych oraz zdjęć na stronie internetowej 

http://www.biblioteka.lebork.pl i/lub www.facebook.com/Biblioteka.Lebork oraz 

ewentualne wykorzystanie w materiałach promocyjnych biblioteki. Jednocześnie uczestnicy 

wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) przez 

Organizatora Konkursu do celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem 

Konkursu, o którym mowa powyżej. 

Organizator konkursu 

Miejska Biblioteka Publiczna 
Czytelnia Naukowa 
ul. Armii Krajowej 16 
84-300 Lębork 
Kontakt: 
Małgorzata Kustusz 
T: 598622307 
E: czytelnia@biblioteka.lebork.pl 
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