
Regulamin konkursu rodzinnego 

„Zbuduj bajkę Herberta z klocków Lego” 

 

I Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie (zwana dalej Biblioteką). 

2. Konkurs odbędzie się podczas Nocy Bibliotek, w sobotę, 9 czerwca 2018 roku, w bibliotece w Poczytalni 

(ul. Kościuszki 8A) w godzinach 17-20. 

3. Termin rozstrzygnięcia Konkursu zostanie podany do środy, 13 czerwca 2018 roku. 

4. Wyniki Konkursu oraz miejsce i czas wręczenia nagród zostaną podane na stronie internetowej Biblioteki 

(www.bibliotekalegionowo.pl) oraz na fanpejdżu Biblioteki na portalu społecznościowym Facebook. 

Uczestnicy zostaną ponadto poinformowani o w/w terminie drogą mailową lub telefonicznie. 

 

II Uczestnicy 

1. W Konkursie bierze udział jedno dziecko do 15. roku życia z jednym pełnoletnim opiekunem (np. rodzi-

cem lub pełnoletnim bratem/siostrą). 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia. 

3. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są organizatorzy Konkursu. 

4. Każda para uczestników może zbudować jeden wybrany utwór. 

III Zasady Konkursu 

1. Zadaniem uczestników jest zilustrowanie poprzez budowlę z klocków Lego jednego z wybranych utwo-

rów Zbigniewa Herberta. 

2. Utwory wraz z tematycznymi zestawami klocków będą udostępniane przy stanowiskach do budowy. 

3. Każda para uczestników ma na wykonanie budowli do 30 minut. 

4. Każda praca zostanie po zbudowaniu sfotografowana, na zdjęciu będzie widoczny odpowiedni numer 

porządkowy, który będzie wpisany również na karcie zgłoszenia. 

5. Wszystkie zdjęcia wykonanych prac konkursowych zostaną zebrane oraz udostępnione w galerii na na 

fanpejdżu Biblioteki na portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram, a także na stronie internetowej 

Biblioteki (www.bibliotekalegionowo.pl). 

 

IV Jury 

1. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora, biorąc pod uwagę kreatywność oraz wierność od-

dania wybranego utworu. 

2. W skład jury wejdzie trzech pracowników Biblioteki. 

3. Decyzje jury są ostateczne. 

 

V Nagrody 

1. Organizator uhonoruje nagrodami zdobywców I, II i III miejsca oraz zastrzega sobie prawo do przyznania 

wyróżnień. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród. 

3. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury drogą elektroniczną lub telefonicznie. 

3. Nagroda nieodebrana w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu przepada i przechodzi do puli ko-

lejnych konkursów. 

 

VI Postanowienia końcowe 

1. Uczestnicy Konkursu, wypełniając kartę zgłoszenia, oświadczają, że akceptują niniejszy Regulamin. 

2. Autorzy pracy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgod-

nie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). 

3. Autorzy udzielają Organizatorowi upoważnienia do wykorzystania zdjęcia pracy na portalach społeczno-

ściowych oraz stronie internetowej Biblioteki. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje dyrektor Biblioteki. 

7. Więcej informacji w Bibliotece: ul. Kościuszki 8A, 05-120 Legionowo, pod numerem telefonu: 

22 732 00 36 lub drogą mejlową: akolnierzak@bibliotekalegionowo.pl 


