
 

 

 

 

 

 

 

CELE KONKURSU 

1. Umożliwienie twórczego uczestnictwa w konkursach osobom niepełnosprawnym, poprzez prezentację 
wypowiedzi w dostępnej dla nich formie  

2. Budzenie zainteresowania ważnymi kwestiami ekologicznymi oraz tworzenie proekologicznych wzorców 
zachowań. 

3. Zachęcanie do korzystania z biblioteki 
4. Kształtowanie wyobraźni literacko-artystycznej.  

 

 

ZASADY UCZESTNICTWA: 
W konkursie mogą wziąć udział osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w różnym wieku,   z terenu 
powiatu wąbrzeskiego,  z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przez ZUS lub PCPR. 
Każdy uczestnik zobowiązany jest przed konkursem dostarczyć podpisane oświadczenie (załącznik do 
regulaminu). 

PROPONUJEMY DWA RODZAJE KONKURSÓW (DO WYBORU)  
pod wspólnym tematem: 

EKO  JA – EKO  MY 
My, ludzie, mamy bardzo duży wpływ na środowisko, a tym samym możemy też decydować, jaki będzie nasz 
ślad na Ziemi. Czy nauczymy się, jak dbać o środowisko, czy też będziemy korzystać z zasobów planety  
i myśleć tylko o sobie? Życie z poszanowaniem otaczającej przyrody nabiera coraz większego znaczenia, 
dlatego szeroko pojęta ekologia jest tematem wiodącym w tej edycji konkursu. 

 
 

KONKURS LITERACKI „O ZŁOTY KAŁAMARZ” 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie literackim jest dostarczenie do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Wąbrzeźnie (lub do innej biblioteki publicznej w powiecie wąbrzeskim) pracy konkursowej  
w terminie do 10 listopada 2020 r. 
Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie krótkiego opowiadania, ułożenie wiersza, stworzenie komiksu 
o tematyce ekologicznej. Własne ilustracje lub zdjęcia będą dodatkowym atutem pracy. 
Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora, a najlepsi otrzymają nagrody i wyróżnienia. 
 

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się  w siedzibie biblioteki przy ul. Matejki 11 B.  
O terminie uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie. 

 
KONKURS RECYTATORSKO-TEATRALNY „O ZŁOTĄ MASKĘ” 

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do biblioteki karty zgłoszenia uczestnika lub grupy 
uczestników w terminie do 10 listopada 2020 r. 
Zadaniem uczestników jest prezentacja wiersza, fragmentu utworu, scenki teatralnej lub kabaretowej, 
opartej na tekstach literackich o tematyce ekologicznej i nagranie jej w formacie mp4. Czas prezentacji nie 
może przekroczyć 5 min.  Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, prosimy o przesłanie nagrania występu na 
adres mailowy biblioteki (kontakt@biblioteka.wabrzezno.com). 
 

Oceny dokona jury powołane przez Organizatora, które zadecyduje  o przyznaniu nagród i wyróżnień.  
O dokładnym terminie podsumowania konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni . 
 



UWAGA: 
Dla wszystkich chętnych uczestników konkursu biblioteka może zorganizować konsultacje lub warsztaty  
w uzgodnionym terminie (ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa sanitarnego, prosimy  
o wcześniejsze zgłoszenie takiej woli). Oferujemy również dostęp do różnorodnych zbiorów bibliotecznych. 
 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE: 

 Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Miejska i Powiatowa 
Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach 
przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych). 

 Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 
konkursu, a także w celach marketingowych. 

 Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. 

 Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do nich, do ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

 Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją jego regulaminu. 
 
 


