
„Przygoda w bibliotece II” – Regulamin konkursu 
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Pracownia etnograficzna” im. Witolda 
Dynowskiego, 00-553 Warszawa, ul. Koszykowa 24/12. 

2. Konkurs odbywa się w ramach projektu „Przygoda w bibliotece II” realizowanego 
przez Stowarzyszenie „Pracownia etnograficzna” we współpracy z warszawskimi 
Bibliotekami dla Dzieci i Młodzieży. Projekt współfinansuje st. Warszawy. 

 
3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 
1. Uczestniczkami i uczestnikami konkursu mogą zostać osoby, które wzięły udział w 

warsztatach „Przygoda w bibliotece II”, a także uczennice i uczniowie, którzy byli 
nieobecni na zajęciach, a których klasa wzięła udział w warsztatach. 

2. Aby wziąć udział w konkursie, należy: 
W przypadku uczennic i uczniów biorących udział w warsztatach w ramach 
zajęć szkolnych: 

a. Inspirując się zajęciami w bibliotece, napisać opowiadanie pod tytułem „Moja 
wymarzona przygoda w Bangladeszu/Indiach/Indonezji/Japonii”. Opowiadanie 
nie powinno być dłuższe niż 2 strony A4 lub 1 strona A3. Opowiadanie można 
ozdobić. Pracę należy podpisać, podając swoje imię, nazwisko, numer szkoły i 
klasę, a także adres e-mail, jeśli się go posiada. 

b. Do dnia 26 czerwca 2014 gotowe opowiadanie należy oddać bezpośrednio do 
biblioteki lub oddać nauczycielowi, z którym grupa przyszła do biblioteki. 
 

W przypadku warsztatów dla rodzin z dziećmi: 
 

a. Inspirując się zajęciami w bibliotece, przygotować dowolną pracę plastyczną 
pod tytułem „Moja wymarzona przygoda w 
Bangladeszu/Indiach/Indonezji/Japonii”. Pracę należy podpisać, podając swoje 
imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (e-mail, telefon). 

b. Do dnia 26 czerwca 2014 gotową pracę należy oddać do kierowniczki 
biblioteki, w której odbyły się zajęcia lub  przesłać zdjęcie/skan pracy na adres 
przygodawbibliotece@gmail.com  

3. Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 
 

4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 
 

1. Do dnia 21 lipca 2014 zespół projektu wybierze zwycięzców konkursu oraz 
skontaktuje się z nimi w celu przekazania nagród. 

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w lipcu 2014 na stronie Stowarzyszenia 
„Pracownia Etnograficzna” etnograficzna.pl (Zakładka „Edukacja” -> „Przygoda w 
bibliotece”). 

3. Nagrodami w konkursie są nagrody książkowe oraz upominki związane z krajami 
azjatyckimi. 

4. W przypadku uczennic i uczniów biorących udział w warsztatach w ramach zajęć 
szkolnych zostaną przyznane następujące nagrody: 

a. Jedna nagroda główna wybrana spośród wszystkich zgłoszonych prac; 
b. Nagroda książkowa dla nauczyciela, którego uczeń zdobędzie nagrodę główną; 
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c. Nagrody za pierwsze i drugie miejsce w kategorii „Indie/Bangladesz”; 
d. Nagrody za pierwsze i drugie miejsce w kategorii „Indonezja”; 
e. Nagrody za pierwsze i drugie miejsce w kategorii „Japonia”. 

 
W przypadku warsztatów dla rodzin z dziećmi zostaną przyznane następujące 
nagrody: 
 

a. Jedna nagroda główna wybrana spośród wszystkich zgłoszonych prac; 
b. Nagroda książkowa dla rodziców/opiekunów, których dziecko zdobędzie 

nagrodę główną; 
c. Nagrody za pierwsze i drugie miejsce w kategorii „Indie/Bangladesz”; 
d. Nagrody za pierwsze i drugie miejsce w kategorii „Indonezja”; 
e. Nagrody za pierwsze i drugie miejsce w kategorii „Japonia”. 

 
 

5. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 
 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie przez uczestniczki i uczestników 
konkursu danych osobowych i kontaktowych. 

2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzanie niniejszego 
konkursu oraz wydania nagród. 

 
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody w danej kategorii oraz 

do przyznania dodatkowych wyróżnień. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 

 
 
 
 
 


