
REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI DNIA MATKI 

„NAPISZ RECENZJĘ KSIĄŻKI, W KTÓREJ TYTULE ZNAJDZIEMY SŁOWO MATKA” 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dorosłych czytelników Biblioteki. 

2. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach wraz z filią w Gostyni. 

3. Prace zawierające recenzję książki oraz podpisane zgody (Załącznik nr 1) należy dostarczyć 

osobiście do Biblioteki w Wyrach lub Biblioteki w Gostyni bądź wysłać na adres e-mail: 

wyry@gbp.wyry.pl, w terminie do 31 sierpnia 2021 r. 

 

II. Cele konkursu 

 

1. Promowanie literatury i czytelnictwa. 

2. Zachęcanie do własnej twórczości literackiej. 

3. Pobudzenie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej uczestników. 

4. Poznanie upodobań literackich. 

5. Promocja książek. 

 

III. Warunki i zasady uczestnictwa 

 

1. Zadanie konkursowe polega na napisaniu recenzji książki, w tytule której znajduje się słowo matka, 

z podanego wykazu tytułów: 

Matka mojej córki – Magdalena Majcher 

Matka swojej córki – Iwona  Żytkowiak 

Matki i córki – Ałbena Grabowska 

Matka wszystkich lalek – Monika Szwaja 

Klub matek swatek – Ewa Stec 

Tajemnica mojej matki - Jenny L. Witterick 

Sekret matki – Shalini Boland 

Matka ryżu – Rani Manicka 

Matka Pearl – Maureen Lee 

List do matki – Waris Dirie 

Matka (prawie) idealna – Kerry Fisher 

2. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 3 recenzje (każda do  1 strony A4), nigdzie wcześniej 

niepublikowane. 

3. Prace powinny być napisane na komputerze lub ręcznie i opatrzone metryczką (Załącznik nr 2) 

zawierającą:  imię i nazwisko autora recenzji, wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, tytuł 

i autora recenzowanej książki. 

4. Uczestnictwo w konkursie jest możliwe pod warunkiem wyrażenia przez Panią/Pana zgody na 

przetwarzanie danych osobowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wyrach zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), która stanowi załącznik nr 1.  
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5. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną powiadomieni telefonicznie w terminie do 10 

września 2021 r. Szczegółowe informacje dotyczące wyników konkursu ukażą się na stronie 

internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach oraz facebooku. 

6. Fundatorem nagród książkowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach.  

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych  

w celach promocyjnych.  

8. Nadesłane recenzje pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu. 

9. Nagrody nieodebrane przez laureatów w okresie 30 dni od uroczystego ogłoszenia wyników 

przechodzą do puli nagród przyznawanych w kolejnych konkursach i festiwalach organizowanych 

przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wyrach.  

10. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

 

IV. Postanowienia końcowe 

 

 

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez uczestnika. 

2. Udział w konkursie stanowi jednocześnie zgodę na publikację prac w ramach promocji Biblioteki. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 10 września 2021 r. 

4. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować do jego organizatorów pod nr tel.:  

505 439 272 oraz 505 439 257 

 

 


