
Regulamin konkursu plastycznego  

Od Kopernika do chińczyka 

 

1. Organizator konkursu: Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku - Dział dla Dzieci i Młodzieży. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i ich rodziców. Zachęcamy do udziału dzieci ze szkół podstawowych                       

z powiatu lęborskiego.  

3. Tematyka: gra chińczyk tematycznie związana z Mikołajem Kopernikiem, astronomią, planetami, kosmosem, 

gwiazdami itp. 

4. Technika wykonania prac jest dowolna, format również dowolny.  

5. Praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla gry planszowej: tytuł, instrukcję, 

planszę, oraz pionki do gry.  

6. Każda gra powinna być pracą wykonaną własnoręcznie i własnego autorstwa, bez grafik do których                        

nie posiada się praw autorskich. 

7. Każdy uczestnik/zespół może dostarczyć tylko jedną pracę. 

8. Ocenie podlegać będzie: pomysłowość, oryginalność, zgodność z tematyką, staranność wykonania                        

oraz estetyka pracy. 

9. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone,  przewidziano jedną nagrodę niezależnie od liczby autorów pracy.  

10. Prace należy składać do 28 lutego (środa) w Dziale dla Dzieci w godzinach otwarcia biblioteki. 

11. Wymagane dane: imię i nazwisko autora/autorów, wiek; dane opiekuna: imię i nazwisko, numer telefonu. 

Wszystkie dane należy umieścić w osobnej kopercie. 

12. Prace konkursowe przechodzą na własność  biblioteki. Wykorzystamy je między innymi w organizowanym   

30 sierpnia 2018 r. turnieju gry w chińczyka oraz podczas spotkań Klubu Gier Planszowych. 

13. Ogłoszenie wyników z wręczeniem nagród i dyplomów odbędzie się 5 marca o godz. 15.30 w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej.   

14. Wyniki konkursu oraz nagrodzone prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej biblioteki 

www.biblioteka.lebork.pl  i na Facebooku.  

15. Uczestnictwo w konkursie wiąże się z przekazaniem nieodpłatnie praw autorskich do prac Organizatorowi 

(art. 50 Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Zgłoszenie pracy na Konkurs 

jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody przez opiekuna autora 

pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez Organizatora w celach promocyjnych. Jednocześnie wyraża 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestnika Konkursu do celów przeprowadzenia  

Konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. 

16. Kontakt: Emilia Wenta, tel. 59 8622307, e-mail dzieciecy@biblioteka.lebork.pl, Dział dla Dzieci (I piętro). 
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