
Regulamin konkursu  
na najbardziej kreatywną promocję literacką 

 

 

Punkty za czytanie 
 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Punkty za czytanie. 

2. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza 

Stępowskiego w Ostródzie wraz z partnerami. Konkurs odbywa się 

w ramach realizacji projektu „Z piłką między wersami - wielki sport 

w małej bibliotece – II edycja” dofinansowanego ze środków Ministra 

Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu 

Promocji Kultury. 

3. Osoby, które otrzymają nagrody rzeczowe, wyłania jury powołane przez 

organizatorów. 

4. Organizatorzy mają prawo prezentować i publikować nadesłane prace 

w ramach działalności projektowej. 

5. Rozpoczęcie konkursu nastąpi w sierpniu 2021 roku po oficjalnym 

ogłoszeniu. Konkurs trwać będzie do 13 października 2021 roku. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca listopada.  

 

 

Warunki i zasady 

uczestnictwa w konkursie 

 

1. Konkurs bez ograniczeń wiekowych. 

2. Zadanie konkursowe polega na zapromowaniu w dowolny sposób (prace 

pisemne, filmowe, obrazkowe, muzyczne, happeningowe, etc.) wybranej 

przez uczestnika książki.  

3. Prace należy nadsyłać na adres e-mail: kornelbiblioteka@onet.pl  

4. Ponieważ dopuszcza się różne formy należy ustalić pod powyższym 

adresem e-mail sposób przekazania pracy, jeśli jej forma lub wielkość 

pliku uniemożliwiają przesłanie jej e-mailowo. 

5. W treści maila należy podać: imię i nazwisko, wiek oraz dane kontaktowe 

użytkownika (telefon oraz adres e-mail). 

6. Zgłoszenie do konkursu ważne jest dopiero po otrzymaniu zwrotnej 

odpowiedzi e-mailowej od organizatorów potwierdzającej przyjęcie 

zgłoszenia. 

7. Do zgłoszenia należy załączyć oświadczenie wyrażające zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych oraz na upublicznienie zgłoszonej 

pracy przez organizatorów konkursu. 



8. Oświadczenia mogą zostać zeskanowane w kolorze i dosłane w formie 

elektronicznej (jako załącznik e-maila). 

9. Osoba nagrodzona zostanie powiadomiona o wygranej telefonicznie lub 

pocztą elektroniczną. 

 

 

 

Kryteria oceny 

 

1. Komisja konkursowa ocenia przede wszystkim kreatywność 

uczestnika. 

2. Jury podejmuje decyzje o sposobie podziału nagród. Komisja w fazie 

oceny zastrzega sobie prawo do podzielenia zgłoszonych prac według 

kategorii wiekowych i rodzajowych. 

3. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. 

 
 


