
Regulamin Konkursu Świątecznego Supełka 

„Skrzaci Konkurs” 

Organizator Konkursu: 

Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 

Cele Konkursu: 

1. Umożliwienie prezentacji uzdolnień artystycznych 

2. Zaangażowanie uczestników w działania, związane z integracją lokalnej społeczności 

3. Nawiązanie do twórczości Patronki Roku Marii Konopnickiej 

4. Nawiązanie do tradycji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 

Nagrody w Konkursie: 

1. Nagroda główna – książka „Szydełkowanie: 15 pomysłów na prezent” oraz kilka drobnych materiałów 

rękodzielniczych. 

2. Drobne upominki od Mikołaja dla osób wyróżnionych w Konkursie. 

Warunki i wymagania Konkursu: 

1. Uczestnikiem Konkursu może zostać każda osoba dorosła. 

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest wykonanie skrzata świątecznego techniką dziewiarską                                 

lub krawiecką, w dowolnym rozmiarze. 

3. Do każdej pracy muszą zostać dołączone dane osobowe autora (imię, nazwisko, numer telefonu) 

4. Prace konkursowe można składać do 20 grudnia 2022 r. w Czytelni Nr XIX, przy ul. Kolorowej 17. 

5. Podsumowania Konkursu dokona Komisja, składająca się z pracowników Organizatora Konkursu. 

Zadaniem Komisji będzie wyłonienie zwycięzcy Konkursu oraz osób wyróżnionych. 

6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 22 grudnia 2022 r. za pośrednictwem profilu Biblioteki                

na Facebook. 

7. Organizator, z chwilą wydania nagrody, nabywa własność nagrodzonej pracy konkursowej oraz 

majątkowe prawa autorskie do niej. 

8. Prace konkursowe można będzie odebrać w ciągu tygodnia od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Czytelni 

nr XIX. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do zniszczenia nieodebranych w tym terminie prac. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

10. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

11. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu znajduje się                                 

w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

12. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

13. Przystąpienie do Konkursu oznacza udzielenie Organizatorowi nieodpłatnego                                                                           

i nieograniczonego terytorialnie ani czasowo prawa (licencji) do prezentowania prac konkursowych na 

wystawach oraz w serwisie www i w profilach organizatora w mediach społecznościowych. W przypadku 

nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, uczestnicy Konkursu mogą zostać wykluczeni 

przez Organizatora z udziału w Konkursie. 

Terminarz Konkursu: 

1. Okres składania prac: do 20 grudnia 2022 r. 

2. Prace należy składać w Czytelni Nr XIX, przy ul. Kolorowej 17 

3. W Konkursie nie wezmą udziału prace, które: 

- wpłyną do Organizatora po upływie podanego terminu 

- nie będą spełniać wymagań, określonych w Regulaminie 

- nie będzie podany numer kontaktowy 

 



Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie: www.bpursus.waw.pl 

http://www.bpursus.waw.pl/

