
Regulamin konkursu mikołajkowego   
„To właśnie książka” 

 

Cele konkursu 

§ 1 

Celem konkursu jest propagowanie idei czytania i czytelnictwa wśród dzieci, 
pobudzenie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej dzieci przedszkolnych. 

 

Założenia organizacyjne 

§ 2 
1. Konkurs  „To właśnie książka” organizowany jest przez Pedagogiczną Bibliotekę 

Wojewódzką w Krośnie zwaną dalej Organizatorem konkursu. 
2. Konkurs ma charakter otwarty, prowadzony będzie na terenie Krosna i powiatu 

krośnieńskiego. Konkurs adresowany jest do grup przedszkolnych miasta Krosna i 
powiatu krośnieńskiego i trwać będzie od  30 listopada 2020r. do 14 grudnia 
2020r. 

3. O wynikach konkursu Organizator powiadomi telefonicznie. Wyniki konkursu 
ogłoszone będą w siedzibie Organizatora oraz na stronie WWW Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie. 

 

Prace konkursowe 

§ 3 

1. Zadaniem konkursowym jest przesłanie zdjęć lub filmików z mikołajkowej imprezy 
czytelniczej, której głównym punktem programu będzie czytanie opowiadania o Św. 
Mikołaju. 

2. Prace konkursowe w formie elektronicznej należy przesłać  na adres 
mailowy: krosno@pbw.org.pl, przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na 
dowolnym nośniku. Adres: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie, 38-
400 Krosno, ul. Grodzka 45B, z dopiskiem na kopercie „To właśnie książka”. 
Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac to 14.12.2020r. (decyduje data stempla 
pocztowego). 

3. Prace powinny być zaopatrzone w metryczkę zawierającą:  
Nazwa Przedszkola 
Adres Przedszkola 
Nr telefonu do kontaktu lub adres mail;  
Grupa przedszkolna, Opiekun 

4. Nadesłanie prac jest równoznaczne z oświadczeniem autora, że posiada pełnię 

mailto:krosno@pbw.org.pl


praw autorskich i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do 
publikacji i/lub innego rozpowszechniania. Oznacza to też, że osoba 
przekazująca prace konkursowe uzyskała pisemną zgodę osób, których 
wizerunki utrwalono na nośnikach użytych w pracach konkursowych. 

5. Kapituła konkursu dokona wyboru laureatów 

Nagrody 

§ 6 

W konkursie przyznawane są nagrody i wyróżnienia i ufundowane  przez 
Organizatora oraz Fundatorów. 

Prace zwycięzców zostaną opublikowane  w całości lub we fragmentach na witrynie 
internetowej Organizatora, portalach społecznościowych, lokalnych serwisach 
informacyjnych i/lub prasie drukowanej bądź wyemitowane  w  stacji radiowej lub 
stacji telewizyjnej. 

 


