
Regulamin Powiatowego Konkursu Literackiego Brzechwiada 2023 

 

1. Podstawowe pojęcia występujące w regulaminie: 

1.1. Organizator – Miejska Biblioteka Publiczna w Węgrowie, 

1.2. Uczestnik – każda osoba, która zgłosi chęć udziału w konkursie poprzez złożenie pracy, 

1.3. Regulamin – dokument określający zasady zgłaszania się i realizacji Powiatowego Konkursu 

Literackiego Brzechwiada 2023, 

1.4. Konkurs – Powiatowy Konkurs Literacki Brzechwiada 2023. 

2. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Węgrowie. 

3. Konkurs rozpocznie się 7 lutego 2023 r., a zakończy 14 kwietnia 2023 r. 

4. Celem Konkursu jest: rozwijanie wyobraźni, kreatywności dzieci oraz wspieranie twórczości 

dziecięcej, kształtowanie kompetencji językowych u dzieci, popularyzacja czytelnictwa, promocja 

działalności biblioteki. 

5. W Konkursie może wziąć udział każdy uczeń klas III–V szkoły podstawowej. 

6. Zadaniem Uczestnika jest napisanie dalszego ciągu historii (opowiadanie), której początek 

stworzyła Justyna Bednarek, polska poetka, pisarka i ilustratorka. Uczestnik powinien napisać co 

najmniej jedną stronę, a najwięcej trzy strony formatu A4. Tekst J. Bednarek dostępny jest 

w siedzibie organizatora i na stronie internetowej www.bibliotekamiejska.wegrow.pl. 

7. Uczestnik konkursu może złożyć dowolną liczbę prac. 

8. Prace należy składać do 14 kwietnia 2023 r. e-mailowo na adres: mbp.wegrow@gmail.com. 

9. Prace muszą być podpisane: imię i nazwisko autora, nazwa szkoły, klasa, numer telefonu do 

kontaktu. 

10. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Węgrowie. 

11. Najlepsze prace zostaną opublikowane w wydawnictwie pokonkursowym. 

12. W Konkursie zostaną przyznane także nagrody rzeczowe dla laureatów. 

13. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 25 maja 2023 r. O terminie ogłoszenia wyników 

i wręczenia nagród Organizator poinformuje uczestników konkursu. Finał konkursu połączony 

będzie ze spotkaniem z Justyną Bednarek, autorką książki „Niesamowite przygody dziesięciu 

skarpetek”. 

14. Uczestnik, biorąc udział w konkursie, oświadcza, że jest autorem treści zgłoszonej przez siebie 

do konkursu. 

15. Organizator nie zwraca złożonych prac i zastrzega sobie prawo do ich publikowania 

i wykorzystania bez dodatkowej zgody autorów i bez honorarium autorskiego. 

16. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Uczestnika (jego opiekuna 

prawnego) na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją 

konkursu, ogłoszeniem wyników oraz promocją działania. 

17. W ramach Konkursu gromadzone są następujące dane osobowe: imię i nazwisko; numer 

telefonu; wizerunek. 

18. Uczestnik Konkursu (jego opiekun prawny) wyraża zgodę na publikację wizerunku 

uczestnika w celach promocyjnych i dokumentacyjnych na stronach internetowych organizatora, 

jego portalach społecznościowych oraz lokalnej prasie oraz na portalach 

i w czasopismach specjalistycznych w formie zdjęć, filmów. 

19. Dane są przetwarzane 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 osobowych, Dz.U. 

UE.L. 2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.). Wizerunek uczestników konkursu jest chroniony zgodnie 

z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 r. oraz przepisami ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.). 

20. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora konkursu. 

21. Organizator Konkursu ma prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 

22. Decyzja podjęta przez Organizatora konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie. 


