
Regulamin konkursu poetyckiego na wiersz ułożony z tytułów książek 

dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku o dowolnej tematyce. 

Organizator:  

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Płocku. 

Cele konkursu: 

1. Zachęcanie do twórczości poetyckiej. 

2. Rozwijanie wyobraźni. 

3. Popularyzacja Biblioteki. 

Adresaci: 

Konkurs ma charakter otwarty dla każdej pełnoletniej osoby , która chce spróbować sił w 

pisaniu wierszy w nowatorskiej formie.  

Termin: 

Od 19 listopada do  13 grudnia 2020 r. 

Przepisy dotyczące prac: 

1. Wiersz musi być ułożony z tytułów książek znajdujących w bazie INTEGRO Biblioteki 

Pedagogicznej w Płocku.  

2. Jeżeli książka składa się z tytułu i podtytułu można wybrać tytuł lub podtytuł w zależności od 

potrzeb literackich. 

3. Autorskie wiersze wpisujemy na Facebooku Biblioteki w komentarzu pod konkursowym 

plakatem. 

4. Brak konta na  Facebooku nie powoduje braku możliwości udziału w konkursie. W takim 

przypadku wiersze należy nadsyłać mailem na adres wypozyczalnia@bpplock.pl pod hasłem 

„Konkurs poetycki” 

5. Oceny wierszy dokona Jury, komisja powoływana jest przez Organizatora. 

6. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione wcześniej poprzez Messenger, mail lub 

telefonicznie, jeśli podadzą nr telefonu.  

7. Nagrodą będzie książka niespodzianka oraz dla naszych czytelników zostanie zwiększona liczba 

możliwych wypożyczeń do końca czerwca 2021 r. 

8. Odbiór nagrody nastąpi w budynku Biblioteki Pedagogicznej w Płocku. 

9. Wiersz nagrodzony zostanie opublikowany na stronie: www.bpplock.pl, 

https://www.facebook.com/BibliotekaPedagogiczna.Plock.  

10. Przesłanie wiersza jest równoznaczne ze zgodą na publikację na stronach www.bpplock.pl, 

https://www.facebook.com/BibliotekaPedagogiczna.Plock  

11. Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

12. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy bezpłatnie 

przenoszą na organizatora prawa autorskie tj. prawo do publikacji drukiem, do przenoszenia 

na nośniki elektroniczne do publikacji w Internecie i publikacji na wystawach. 

13. Biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku. 

14.  Biorący udział w konkursie wyrażają zgodę  na przetwarzanie danych osobowych imię, 

nazwisko ( pseudonim). 

15. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie www.bpplock.pl. 

16. Załączniki do regulaminu: 

Załącznik nr 1 – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych i 

oświadczenie uczestnika. 

Zachęcamy do udziału w konkursie 
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