
Moja opowieść wigilijna

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. księdza Jana 

Twardowskiego w Żarowie z siedzibą przy ulicy Piastowskiej 10.

2. Konkurs skierowany jest wyłącznie do mieszkańców gminy Żarów, uczniów żarowskich szkół 

podstawowych i dorosłych.

3. Pula nagród wynosi 1000 złotych.

4. Zadaniem uczestników konkursu jest:

 napisanie opowieści wigilijnej z uwzględnieniem wyraźnych elementów tradycji Bożego 

Narodzenia – młodzież powyżej 14 roku życia i dorośli

 narysowanie opowieści wigilijnej w formie komiksu z uwzględnieniem wyraźnych 

elementów tradycji Bożego Narodzenia – kategoria otwarta (uczniowie szkół 

podstawowych, średnich i dorośli)

 wypełnienie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 niniejszego regulaminu

5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z pełną akceptacją przez uczestnika regulaminu. 

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w regulaminie zasad, jak również 

potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

6.  Celem konkursu jest:

- kultywowanie obrzędowości Świąt Bożego Narodzenia,

- pobudzenie inwencji twórczej,

- rozwijanie wrażliwości i talentów wśród mieszkańców gminy Żarów, 

- rozwój czytelnictwa.

Warunki konkursu

1. Prace (w formie zapisu cyfrowego) należy dostarczyć do 14.12.2020 r. do godz. 12. 00 do siedziby 

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. księdza Jana Twardowskiego w Żarowie, ul. Piastowska 10 

lub przesłać na adres e-mail konkurs@biblioteka.zarow.pl w temacie wpisując „Moja opowieść 

wigilijna”. W przypadku opowiadań przyjmowane będą wyłącznie pliki cyfrowe: *.doc, *.pdf.  

W przypadku prac graficznych (komiksów) przyjmowane będą prace wykonane na papierze 

lub pliki cyfrowe z rozszerzeniem jpg, pdf.

2. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 18.12.2020 r.  na stronie internetowej 

www.biblioteka.zarow.pl i na fanpage prowadzonym przez bibliotekę w mediach 

społecznościowych.

http://www.biblioteka.zarow.pl/


3. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy gminy Żarów.

4. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie opowiadania - objętość maksymalnie do trzech 

stron wydruku komputerowego, format A4 (nie wliczając strony tytułowej). 

5. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie pracy graficznej (komiksu) - objętość 

maksymalnie do 5 stron formatu A4 (nie wliczając strony tytułowej). 

6. Pracę należy opisać następująco na tytułowej stronie: 

nazwa konkursu, imię i nazwisko autora, tytuł opowiadania, adres, nr telefonu i adres e-mail

7. Nadesłane prace nie będą zwracane.

8. Oceny utworów dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz cytowania ich w

mediach bez gratyfikacji pieniężnych.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenie i nadesłanie prac po terminie.

11. Organizator zastrzega możliwość wykorzystania prac konkursowych w publikacjach promujących

konkurs i jego działaniach.

Ocena i nagrody

1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

2. Opowiadania i prace graficzne będą oceniane według następujących kryteriów:

- nawiązanie do tematu konkursu, 

- twórczy charakter utworu,

- pomysłowość i oryginalność treści,

- poprawność stylistyczna i językowa.

3. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość 

pieniężną.

4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5. Komisja Konkursowa ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do 

nieprzyznania nagród. 

6. Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska uczestników, których prace zostały nagrodzone, 

podane zostaną do publicznej wiadomości.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biblioteką lub pod nr telefonu 661 937 828.



1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z konkursem jest Biblioteka 

Publiczna Miasta i Gminy im. księdza Jana Twardowskiego. 

2. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że jest właścicielem wszelkich praw autorskich 

(osobistych i majątkowych) i niniejszym przekazuje Organizatorowi prawa do nieodpłatnego 

wykorzystania pracy konkursowej w dowolny sposób bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na 

wszelkich polach eksploatacji i prawa pokrewne. 

3. Uczestnik przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie 

formułowała roszczenia dotyczące pracy zgłoszonej do konkursu.

4. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady konkursu. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu,

jeśli nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników. 

Załącznik nr 1 do konkursu

Moja opowieść wigilijna

– kultywowanie tradycji i Świąt Bożego Narodzenia”

Oświadczenie

1. Wyrażam zgodę na udział/udział mojego dziecka*.............................................. ….......................... 

w konkursie i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach 

wynikających z regulaminu konkursu.

2. Oświadczam, że jestem właścicielem/że moje dziecko jest właścicielem* wszelkich praw 

autorskich (osobistych i majątkowych) i niniejszym przekazuję Organizatorowi prawa do 

nieodpłatnego wykorzystania pracy konkursowej w dowolny sposób bez ograniczeń czasowych i 

terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji i prawa pokrewne.

….........................…………………………………………

Data i podpis uczestnika/rodzica/ opiekuna prawnego*

*niepotrzebne skreślić


