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Regulamin Konkursu Ratuszowa słowem malowana
organizowanego w Bibliotece Ratuszowej

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie na wiersz promujący
Bibliotekę Ratuszową, zwanym w dalszej części „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha
Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku.
3. Fundatorem nagrody jest Organizator oraz Sponsorzy.
WARUNKI KONKURSU
§2
1. Konkurs jest skierowany do mieszkańców Gdańska w każdym wieku, będących
czytelnikami Organizatora.
2. Zadaniem uczestników jest napisanie wiersza poświęconego Bibliotece Ratuszowej,
odwołującego się do historii Ratusza Oruńskiego, przeszłości i współczesności dzielnicy
Orunia.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony z podziałem na grupy wiekowe:
Grupa I – do 10. roku życia włącznie
Grupa II – do 18. roku życia włącznie
Grupa III – od 19. roku życia i wyżej.
4. Utwór poetycki należy przesłać do dnia 6 czerwca 2022 r. (decyduje data
wpływu) w formie cyfrowej, w temacie wiadomości wpisując „Ratuszowa słowem
malowana” na adres bibliotekaratuszowa@wbpg.org.pl lub dostarczyć
osobiście wyłącznie w formie wydruku komputerowego formatu A-4 do
Biblioteki Ratuszowej, ul. Gościnna 1, 80-032 Gdańsk.
5. Każda praca powinna być na dole podpisana imieniem i nazwiskiem wykonawcy.
6. Wszystkie zgłoszenia dokonane po dniu 6 czerwca 2022 r. nie będą
rozpatrywane.
7. Do konkursowego wiersza należy dołączyć formularz zgłoszeniowy z danymi
osobowymi autora (imię, nazwisko, wiek, numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail
oraz – w przypadku osób niepełnoletnich - zgoda opiekuna prawnego na udział
w Konkursie). Wzór zgody przedstawiciela ustawowego dziecka zawarty jest w
„Oświadczeniu przedstawiciela ustawowego”, które stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
8. Niespełnienie wymogów formalnych określonych w ust.1-7 powoduje dyskwalifikację
nadesłanego utworu bez oceny merytorycznej.
9. Organizator nie odpowiada za uszkodzenie lub niedostarczenie wiadomości e-mail,
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w wyniku nieprawidłowego działania sieci teleinformatycznych i serwerów pocztowych.
10. Przekazanie projektów konkursowych wraz ze swoimi danymi jest równoznaczne
z przyjęciem za wiążące postanowienia niniejszego Regulaminu.
WYŁANIANIE LAUREATÓW KONKURSU
§3
1. Do przyznania nagrody uprawnione jest Jury powołane przez Organizatora.
2. W skład Jury wchodzą przedstawiciele Organizatora.
3.

Jury oceniając zgłoszone projekty będzie działać zgodnie z celami i
zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, mając przy tym w
szczególności na uwadze oryginalność oraz pomysłowość.

4. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
5. Publiczne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 12 czerwca 2022 r. Laureaci
zostaną telefonicznie lub mailowo zaproszeni na rozdanie nagród. Wyniki zostaną
opublikowane na stronach internetowych Organizatora.
6. Przedstawiciele ustawowi w imieniu autorów zwycięskich i wyróżnionych prac wyrażają
zgodę na upublicznienie faktu, że autorzy ci zostali nagrodzeni. Zgoda obejmuje
uprawnienie Organizatora do publicznego ujawnienia imienia i nazwiska, wieku autora
oraz tytułu i treści nagrodzonej pracy. Wzór powyższej zgody zawarty jest w
załączniku do niniejszego Regulaminu.
NAGRODY
§4
Nagrodą będą dwuosobowe zaproszenia na poczęstunek do restauracji albo na seans
do kina Helios, a także książki oraz prezentacja wierszy w formie wystawy w Bibliotece
Ratuszowej.
PRAWA AUTORSKIE
§5
1. Uczestnik poprzez przekazanie wiersza do Konkursu wraz ze swoimi danymi potwierdza,
że zgłoszona przez niego do Konkursu praca jest oryginalna, jest wynikiem jego
osobistej, samodzielnej twórczości, nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich i
ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
2. Dzieła konkursowe nie mogą zawierać treści obscenicznych i powszechnie uznawanych
za obraźliwe i wulgarne.
3. Uczestnik wyraża zgodę na publikację wiersza na stronie Biblioteki.
4. Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich,
a w szczególności praw autorskich.
5. Uczestnikom Konkursu nie przysługują dalsze wynagrodzenia z tytułu korzystania przez
Organizatora ze zgłoszonych prac.
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6. Uczestnik (rodzic/opiekun) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie nadesłanej
w całości lub we fragmentach w publikacjach związanych z Konkursem oraz innych celach
promocyjnych, tj. publikacje drukowane i cyfrowe, strony internetowe, wszelkie materiały
promocyjne, prezentacje, z możliwością zwielokrotnienia i wprowadzenia do obrotu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§6
1. Uczestnik, przystępując do Konkursu, akceptuje bez zastrzeżeń niniejszy Regulamin
oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora przesłanych danych
osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, 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. Regulamin
dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.
2. Pytania w sprawie Konkursu można kierować do Biblioteki Ratuszowej
tel. 58 309-41-16 e- mail: bibliotekaratuszowa@wbpg.org.pl

