REGULAMIN XII EDYCJI
KONKURSU CZYTELNICZEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
„POŻERACZE KSIĄŻEK”
§1
Organizatorem konkursu czytelniczego „Pożeracze książek”, zwanego dalej konkursem jest
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu, zwana dalej
Organizatorem oraz Gmina Wałbrzych
§2
Celem konkursu jest propagowanie literatury dziecięcej i młodzieżowej.
§3
Temat konkursu: „Słowa niosą uśmiech”
§4
Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
„Bibliotece pod Atlantami w Wałbrzychu, ul. Rynek 9, 58-300 Wałbrzych.
§5
Uczestnicy
W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej.
§6
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnicy zapoznają się z następującymi książkami Marcina Pałasza::
Pozycje konkursowe dla klasy IV:
-„ Sposób na Elfa”
-„ B@jki”
Pozycje konkursowe dla klasy V:
-„Elfie, gdzie jesteś?”
-„Licencja na zakochanie”
Pozycje konkursowe dla klasy VI:
-„Elf i Dom Strachów”
-„Wakacje w wielkim mieście”

1. Pytania w razie remisu będą przygotowywane z biografii i twórczości Marcina Pałasza. W
związku z tym każdy z uczestników konkursu powinien zapoznać się z biografią i twórczością
autora.
2. Eliminacje wstępne do głównego konkursu drużynowego przeprowadzane będą w szkołach
na podstawie przygotowanych przez bibliotekę pytań.
3. Finał oraz wręczenie nagród odbędzie się w PiMBP 12 grudnia 2017 r.
4. Uczestników konkursu obowiązuje regulamin PiMBP „Biblioteki pod Atlantami”. W
związku z tym każdy uczeń biorący udział w konkursie ma obowiązek oddać książkę po
upływie 28 dni od dnia wypożyczenia.

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE
Przystępując do konkursu, przekazuję moją pracę oraz przenoszę pełne prawa
autorskie do tej pracy na rzecz Organizatora konkursu. Przyjmuję również do
wiadomości, że praca konkursowa nie podlega zwrotowi. Wyrażam zgodę na
publikację mojego wizerunku na potrzeby promocji Powiatowego konkursu
czytelniczego „Pożeracze Książek” organizowanego przez PiMBP „Bibliotekę pod
Atlantami” w Wałbrzychu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135).
….....................................................................................................................................
(data i miejsce)
(czytelny podpis uczestnika konkursu)

Załącznik nr 2

Wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich, przetwarzanie danych osobowych
oraz wykorzystanie wizerunku dziecka zgodnie z powyższą klauzulą.
…...................................................................................................... ...............................
(data i miejsce)
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

