
 Organizatorem konkursu „Biblioteczny konkurs walentynkowy” jest Gminna   

 Biblioteka Publiczna w Tułowicach działająca przy Tułowickim Ośrodku 

 Kultury, ul. Porcelanowa 8, 49-130 Tułowice, tel. 77 460 06 72, wewn. 25. 

  

 Jego celem jest promowanie czytelnictwa wśród różnych grup wiekowych, 

 rozwijanie pasji Czytelników, propagowanie umiejętności posługiwania się 

pisanym językiem polskim i promocja działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Tułowicach. 

 

Regulamin konkursu: 

 

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy Czytelnik Gminnej Biblioteki Publicznej w Tułowicach 

(osoba posiadająca kartę biblioteczną, zarejestrowaną na swoje imię i nazwisko, za wyjątkiem 

członków rodzin osób pracujących w Tułowickim Ośrodku Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej 

w Tułowicach). W razie nie posiadania karty, istnieje możliwość założenia takowej przed 

przystąpieniem do Konkursu. 

2. Zadaniem uczestnika Konkursu jest własnoręczne wykonanie/napisanie jednego miłosnego listu 

do bohatera/bohaterki dowolnego dzieła literackiego. Format pracy: jedna strona A4, zapisana 

odręcznie, dopuszczalne jest ozdobienie listu różnymi technikami plastycznymi, jednak to jego treść 

będzie stanowiła główny wyznacznik wyłonienia zwycięzcy. 

3. Pracę należy dostarczyć bezpośrednio to Gminnej Biblioteki Publicznej w Tułowicach, czynnej od 

poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-17.00, najpóźniej do dnia 15.02.2023 r., do godziny 17.00. 

4. Osoby niepełnoletnie powinny, oprócz pracy, dostarczyć także podpisaną przez rodzica/opiekuna 

prawnego kartę zgłoszeniową. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest także podpisanie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych - oba dokumenty dostępne w załącznikach. 

5. Istnieje możliwość uzupełnienia tych dokumentów także na miejscu w Bibliotece. W przypadku 

osób niepełnoletnich należy zgłosić się w tym celu do Biblioteki z rodzicem/opiekunem prawnym. 

6. Osoby dorosłe dostarczają do Biblioteki pracę i wypełnioną kartę zgłoszeniową lub wypełniają ją 

na miejscu, w Bibliotece. 

7. Praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem wykonawcy, na odwrocie, w sposób czytelny. 

8. W momencie przekazania pracy i podpisanych niezbędnych dokumentów Uczestnik tym samym 

potwierdza: 

- akceptację Regulamin Konkursu; 

- oświadcza, że jest autorem pracy i przysługują mu prawa majątkowe i osobiste do pracy; 

- wyraża zgodę na jej nieodpłatne wykorzystanie w celu promocji działalności biblioteki (publikacja 

pracy na stronie https://tok.tulowice.pl/22/biblioteka.html oraz serwisie społecznościowym Facebook  

https://www.facebook.com/bibliotekatulowice ); 

- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku wyłącznie na potrzeby konkursu, 

wystawy on-line oraz promocji działań biblioteki. 

9. Prace niespełniające warunków konkursu nie będą podlegać ocenie Komisji. 

10. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatora. 

 

Wyniki Konkursu i nagrody: 

 

1. Komisja konkursowa dokona oceny prac biorąc pod uwagę zgodność z tematem, poprawność 

językową (ortografia, interpunkcja, stylistyka), oryginalność pracy, estetykę i staranność wykonania, 

humor i kreatywność autora listu. 

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 17.02.2023 r., na profilu Biblioteki w serwisie Facebook: 

https://www.facebook.com/bibliotekatulowice . 

https://tok.tulowice.pl/22/biblioteka.html
https://www.facebook.com/bibliotekatulowice
https://www.facebook.com/bibliotekatulowice


3. Zostaną wyłonione: I, II i III miejsce, bez podziału na kategorie wiekowe. Każdy uczestnik 

Konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa w Konkursie. 

4. Prace wykonane na konkurs zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie. Prace 

konkursowe nie podlegają zwrotowi. 

5. Jury zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w wyjątkowych przypadkach. 

6. Autorzy nagrodzonych prac konkursowych lub ich rodzice/opiekunowie prawni i pozostali 

Uczestnicy powinni odebrać nagrody/dyplomy osobiście. 

7. Nagroda nie odebrana do 14 dni roboczych od daty powiadomienia o możliwości jej odbioru 

przepada. 

 

 

Zapytania o konkurs można kierować do Gminnej Biblioteki Publicznej: 

- drogą mailową na adres: tokbiblioteka@tulowice.pl ; 

- telefonicznie, pod numerem:  77 460 06 72, wewn. 25; 

- osobiście w Bibliotece 

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie! 
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