
REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU Biblioteki Zielonej 

I  POSTANOWIENIA OGÓLNE   

1. Organizatorem Świątecznego Konkursu, zwanego dalej Konkursem, jest Wypożyczalnia dla 

Dorosłych i Dzieci nr 124 „Zielona”, ul. Berensona 38, 03-287 Warszawa, zwana dalej Organizatorem.  

 2.  Warunki uczestnictwa:  Konkurs kierujemy do dzieci, dopuszczamy jednak pomoc dorosłych – 

zależy nam, aby przygotowywanie kartki było wydarzeniem angażującym członków rodziny i formą 

wspólnego spędzenia czasu. 

3. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy 

Białołęka m.st. Warszawy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926).  

4. Organizator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania nagrody 

oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.  

4. Konkurs ma zasięg lokalny i dotyczy czytelników Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m.st. 

Warszawy. 

II  ZADANIE KONKURSOWE : 

 

1.Uczestnicy Konkursu mają do wyboru dwa zadania: 

 zaprojektowanie i samodzielnie wykonanie kartki świątecznej dowolnymi technikami 

plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie itp.) 

lub/i 

 napisanie oryginalnych życzeń świątecznych. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną kartkę lub/i jedne życzenia.  

 

III CELE PROJEKTU 

 promowanie wspólnego, rodzinnego spędzania czasu,  

 rozwijanie twórczej aktywności plastycznej, 

 rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia dziecka,  

 propagowanie samodzielnego przygotowywania kartek (DIY), 

 promowanie idei  wysyłania kartek świątecznych zamiast SMS-owych życzeń. 

 

IV  TERMIN I DOSTARCZENIE PRAC:  

1. Termin dostarczenia prac upływa 15 grudnia 2021 r. 

2. Prace można przesłać  pocztą lub dostarczyć osobiście do biblioteki. 

3. Do pracy ma być dołączona karteczka z imieniem, nazwiskiem i nr karty bibliotecznej oraz 

oświadczenie z podpisem (w przypadku dziecka jest konieczny podpis opiekuna): 

"Na podstawie art.7 ust.1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

administratora, którym jest Biblioteka Publiczna w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, moich danych 



osobowych w celu uczestnictwa w konkursie. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie 

art.4 pkt 11 RODO”.  

3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody  na wykorzystanie pracy na stronie 

Biblioteki i w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube) i zapoznaniem 

się/akceptacją regulaminu. 

 

V  NAGRODY: 

1. Ogłoszenie nastąpi  17 grudnia na blogu: www.zielona124.blogspot.com i na stronie Biblioteki 

Białołęka:  www.bibliotekabialoleka.pl   

2. Zwycięzców Konkursu wyłoni jury, w skład którego wejdą pracownicy Biblioteki.  

3. Przewidujemy trzy nagrody za I, II i III miejsce w obu kategoriach konkursowych oraz wyróżnienia. 

3. Autorzy zwycięskich prac zostaną nagrodzeni upominkami. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.  

2. Prace nie będą odsyłane do uczestników.  

3. Zgłoszenie prac i wypełnienie wszystkich warunków konkursu jest jednoznaczne z uznaniem 

niniejszego regulaminu.  

5. Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biblioteki, osobiście, mailowo bądź pod 

numerem telefonu 22 675 05 12. 

 


