
REGULAMIN KONKURSU  

„TIKTOK Z BOHATEREM ULUBIONEJ KSIĄŻKI” 

W ramach obchodów „Tygodnia Bibliotek” 

 

I. Organizator konkursu 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Stępowskiego w Ostródzie 

II. Cele konkursu 

1. Rozwój kreatywności, wyobraźni, talentu aktorskiego. 

2. Budowanie więzi między czytelnikami a biblioteką. 

3. Promocja działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostródzie. 

III. Zasady uczestnictwa 

1. Konkurs kierowany jest do mieszkańców miasta i gminy Ostróda. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nagranie filmiku w aplikacji TikTok, 

prezentującego bohatera wybranej książki. 

3. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. 

4. Filmik musi trwać od 15 do 60 sekund. 

5. W nagraniu mogą występować osoby trzecie.  

6. W filmiku nie mogą być wykorzystane fragmenty istniejący nagrań filmowych. 

7. Każdy uczestnik do 18 roku musi dostarczyć skan Oświadczenia (do pobrania na 

stronie www.bibliotekaostroda.pl), wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych oraz na publikowanie nagrania na fanpage Organizatora konkursu. 

IV. Termin nadsyłania prac 

1. Filmik na konkurs należy przesyłać jako załącznik do e-maila na adres 

dzieci@bibliotekaostroda.pl do dnia 12 maja 2021 r. do godz. 23:59. 

2. W treści e-maila należy podać : imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail. 

V. Jury i nagrody 

1. Filmiki będą oceniane przez Jury i przez Internautów. 

2. Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora konkursu. 
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3. Jury Konkursu wyłoni trzy najciekawsze filmiki. 

4. Nadesłane filmiki będą opublikowane na fanpage Organizatora w dniu 14 maja 

2021 r.  

5. W dniach 14-16 maja 2021 r. odbędzie się głosowanie, przez danie lajka, pod 

wybranym filmikiem. 

6. Internauci, ilością polubieni, przyznają jedną „Nagrodę Publiczności” 

7. Nagrody to gry familijne i biblioteczne maskotki. 

VI.  Kryteria oceniania 

1. Oryginalność wyboru bohatera książki. 

2. Kreatywność w charakteryzacji. 

3. Poczucie humoru. 

VII. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 17 maja 2021r. na stronie 

internetowej MPB (www.bibliotekaostroda.pl) i FB. Laureaci będą powiadomieni 

drogą e-mailową. 

2. Biblioteka zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania filmików, które po 

konkursie przechodzą na własność Organizatora. 

VIII. Prace niezgodne z Regulaminem nie będą oceniane. 

IX.   Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora 

www.bibliotekaostroda.pl/konkurs-tiktok/ 

X.   Mile widziane polubienia fanpage Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza 

Stępowskiego w Ostródzie i oznaczenie w komentarzu dwóch osób.  
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