
REGULAMIN  

 KONKURSU  LITERACKIEGO 

organizowanego przez  Bibliotekę Publiczną im. Zygmunta Łazarskiego w 

Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w ramach Festiwalu MAM TO! 2023 

 

1. Temat: List do autorki/autora ulubionej książki. 

2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 

* klasy IV-VI szkół podstawowych, 

* klasy VII i VIII szkół podstawowych ,  

* klasy szkół średnich. 

3. Jeden uczestnik może przedstawić jedną pracę (1-4 stron maszynopisu A4). 

 

4. Z  jednej szkoły można zgłosić do 5 prac konkursowych w danej kategorii. Każdy 

opiekun literacki wypełnia obowiązkowo Zbiorczą kartę zgłoszenia uczestnictwa 

(Załącznik nr 2). 

 

5. Prace muszą być podpisane: tytuł pracy, imię i nazwisko ucznia oraz klasa. 

 

6.. Do pracy konkursowej należy dołączyć Kartę zgłoszenia uczestnictwa (Załącznik 

nr 1) podpisaną przez pełnoletniego uczestnika lub – w przypadku małoletniego 

uczestnika – przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika. Prace konkursowe oraz 

wypełnione Karty zgłoszenia uczestnictwa są dostarczane  online do Biblioteki 

Publicznej w Dzielnicy Mokotów przez nauczyciela- opiekuna literackiego uczestnika 

Konkursu wraz z wypełnioną i podpisaną Zbiorczą kartą zgłoszenia uczestnictwa 

(Załącznik nr 2). 

7. Uczestnik – wysyłając pracę na Konkurs – akceptuje Regulamin Konkursu. 

8. Uczestnik może pisemnie zastrzec sobie prawo do niepublikowania jego danych 

przez Organizatora.  

9. Prace konkursowe i poprawnie wypełnione Karty zgłoszenia uczestnictwa 

(Załącznik nr 1) oraz Zbiorcze karty zgłoszenia uczestnictwa (Załącznik nr 2) należy 

przesłać mailem  na adres e_frankiewicz@bpmokotow.waw.pl do 7 kwietnia 2023 



roku  do Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów 

m.st. Warszawy.  

10. Nadesłanie prac na Konkurs  jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli 

przez Uczestnika Konkursu lub rodzica/opiekuna prawego o nieodpłatnym  

przeniesieniu na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych do nadesłanych 

materiałów na  następujących polach eksploatacji: utrwalanie i  zwielokrotnianie (w 

tym wprowadzenie do pamięci komputera) materiału dowolną techniką; publiczne 

udostępnianie materiału tak, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym. 

11. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika 

Konkursu, że nie narusza on praw osób trzecich ( w tym: majątkowych i autorskich). 

12. Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora weryfikacji oraz 

niezbędnych zmian w nadesłanych materiałach przed ich publikacją. 

13. Osobą odpowiedzialną za organizację Konkursu jest Elżbieta Frankiewicz, tel. 22 - 

646-27-10,  e-mail: e_frankiewicz@bpmokotow.waw.pl 

 

14. Ogłoszenie wyników nastąpi 28 kwietnia  2023 na stronie internetowej 

Biblioteki www.bpmokotow.waw.pl 

15. Spotkanie wszystkich uczestników konkursu z jurorami i rozdanie nagród odbędzie 

się 15 maja 2023 w Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI, ul. 

Tyniecka 40a  (godz.10.00 – szkoły podstawowe, godz. 12.00 – szkoły średnie. 
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