
Konkurs na życzenia dla biblioteki z okazji 30. rocznicy jej powstania. 

„Złóż życzenia Bibliotece” 

 

Regulamin 

 

I. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach. 

 

II. Celem konkursu jest napisanie wiersza, stworzenie rebusu, namalowanie obrazu z okazji jubileuszu 30-lecia 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach.  

 

III. Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie: 

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców naszej Gminy: dzieci i młodzieży oraz dorosłych. 

2. Zadanie konkursowe złożeniu życzeń Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrach i dostarczeniu ich do Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Wyrach lub filii Biblioteki w Gostyni. 

3. Praca musi być indywidualna, autorska, niepublikowana nigdzie wcześniej. 

4. Technika pracy: dowolna. 

5. Prace i podpisane zgody (załącznik nr 1)  należy dostarczyć do 31 sierpnia 2021 r. (po tym terminie 

prace nie będą podlegały ocenie) na adres: GBP w Wyrach: ul. Główna 58, 43-175 Wyry lub Filia w Gostyni: ul. 

Pszczyńska 372, 43-176 Gostyń. 

6. Każda praca powinna być opatrzona metryczką (załącznik nr 2), zawierającą następujące dane: imię 

i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail (w przypadku 

nieletnich autorów prac także numer telefonu rodziców/opiekunów oraz adres e-mail 

rodziców/opiekunów). 

7. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową w terminie do 

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

Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach http://gbp.wyry.pl oraz bibliotecznym fanpage’u 

https://www.facebook.com/gbpwyry 

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

9. Ogłoszenie wyników odbędzie się poprzez publikację listy laureatów na stronie internetowej 

Biblioteki http://gbp.wyry.pl oraz bibliotecznym fanpage’u https://www.facebook.com/gbpwyry. 

10. Zdjęcia prac dostarczonych na konkurs zostaną umieszczone na stronie http://gbp.wyry.pl oraz bibliotecznym 

fanpage’u https://www.facebook.com/gbpwyry. 

11.Uczestnictwo w konkursie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/dziecka 

przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wyrach w związku z udziałem w konkursie „Zaprojektuj zakładkę z okazji 30-

lecia GBP 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 znajduje się w załączniku nr 1. 

12. Przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku Pani/Pana/dziecka utrwalonego podczas wręczania nagród 

połączonego z wernisażem prac jest możliwe po uzyskaniu przez Administratora pisemnej zgody, która znajduje się w 

załączniku nr 1. 

13. Wszystkie dostarczone prace pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie 

prawo do publikowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.  

14. Nagrody nieodebrane przez laureatów w okresie 30 dni od uroczystego ogłoszenia wyników przechodzą do puli 

nagród przyznawanych w kolejnych konkursach i wydarzeniach organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną 

w Wyrach. 

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

 

IV. Postanowienia końcowe: 

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

2. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 20 września 2021 r. 

3. 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. 

 

 

 


