
REGULAMIN PROJEKTU Wyciągnij swoje prace z szuflady 
 

Cele projektu:  
- odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród młodzieży, 

- inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze, 

- promowanie młodych talentów, 

- rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej.  

 

Organizator:       Miejska Biblioteka 

Termin składania prac:     do 31 października 2017 

Zwiedzanie wystaw:     cały listopad 2017 

. 

Adresaci: 

Projekt jest skierowany do wszystkich zainteresowanych z powiatu lęborskiego w wieku od 12 lat.  

 

Na czym polega konkurs? 

 

Zajmujesz się pisaniem, a może projektujesz, składasz modele, rysujesz, albo malujesz? Jeśli  Twoje prace 

zalegają w szufladzie to podziel się swoją pasją z innymi. Sam skomponujesz własną wystawę. Znajdziesz w 

bibliotece odpowiednie miejsce na twój projekt. Pracownicy Działu dla Dzieci i Młodzieży są do Waszej 

dyspozycji – podpowiedzą i pomogą zrealizować Wasze instalacje. Twoja wystawa może też być wirtualna 

wtedy umieścimy ją na naszej stronie internetowej i Facebooku. Wówczas należy dostarczyć ją na pendrive 

lub pocztą elektroniczną.  

Jak zgłosić prace do projektu? 

 

W przypadku wystaw w pomieszczeniach biblioteki:  

 prace należy dostarczyć do biblioteki osobiście.  

W przypadku wystaw wirtualnych: 

 Jeśli posiadacie konto na Facebooku możecie przesłać dane w wiadomości prywatnej na nasz profil z 

dopiskiem „Wyciągnij swoje prace z szuflady”. 

 Prace można dostarczyć na nośniku elektronicznym do Działu dla Dzieci i Młodzieży I piętro 

Biblioteki Miejskiej w Lęborku. 

 Wysłać na adres: mbplebork.dzieciecy@gmail.com  

 

Autor swojej wystawy przekazuje nam niezbędne dane za pomocą załączonego formularza. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęć lub tekstów, które nie będą spełniały kryteriów 

przedstawionych w regulaminie, będą sprzeczne z prawem lub będą naruszały dobre zasady współżycia 

społecznego.  

Organizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku. 

 

Uczestnictwo w projekcie wiąże się z przekazaniem praw autorskich Organizatorowi (art. 50 Ustawy z dnia 

4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Zgłoszenie pracy do projektu jest równoznaczne z 

akceptacją treści niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody przez opiekuna autora pracy (w przypadku 

niepełnoletniego uczestnika) lub zgody autora na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez Organizatora w 

dowolny sposób w celach promocyjnych. Jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

i wizerunku do celów przeprowadzenia  projektu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o 

ochronie danych osobowych. 

 

Kontakt: Kierownik Działu dla Dzieci i Młodzieży - Emilia Wenta, tel. 59 8 622 307, wew. 24 

mailto:mbplebork.dzieciecy@gmail.com

