
Lwówek, 11.06.2021

Regulamin konkursu na zbudowanie najciekawszego robota

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Lwówek z siedzibą

przy al. Sczanieckiej 56, 64-310 Lwówek.

1.2 Zasady konkursu zawarto w Regulaminie. Regulamin dostępny jest na stronie

biblioteka.lwowek.com.pl.

1.3 Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w

Regulaminie.

2. CEL KONKURSU

2.1  Celem konkursu jest pobudzanie twórczości artystycznej dzieci oraz propagowanie

zachowań proczytelniczych poprzez nawiązanie do “Bajek robotów” S. Lema.

3. UCZESTNICY KONKURSU

3.1 Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Praca

może być efektem wspólnej pracy z dorosłym, ale do konkursu zgłasza się dziecko.  W

konkursie mogą brać udział uczestnicy indywidualni – nie przyjmujemy zgłoszeń od klas czy

innych grup.



4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH

4.1 Uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę.

4.2 Prace muszą spełniać następujące wymagania:

● praca ma przedstawiać robota w wersji 3D - rysunki i inne płaskie formy nie będą

oceniane

● technika dowolna przestrzenna

● materiały dowolne

● praca ma być dziełem rąk, a nie gotowym zakupionym robotem

4.3 Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace, których autorem jest jego uczestnik.

4.4 Praca zgłaszana na Konkurs nie może naruszać prawa, w tym dóbr osobistych osób

trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy

to treści powszechnie uznanych za wulgarne i obraźliwe czy zawierających materiały

chronione prawami autorskimi.

4.5 Przesyłając pracę na Konkurs  opiekun prawny autora zgadza się w jego imieniu na

jej późniejsze upowszechnienie w całości lub części, w tym na podanie imienia i

nazwiska autora pracy.

5. ZASADY PRZESYŁANIA PRAC

5.1 Prace należy dostarczyć do 20 sierpnia 2021 na adres Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy

Lwówek, al. Sczanieckiej 56, 64-310 Lwówek.

5.2 Do prac należy dołączyć załącznik nr 1 i 2 niniejszego regulaminu.

5.3 Przesłanie pracy jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich autorskich

praw majątkowych na Organizatora konkursu i zgodą na wykorzystanie pracy na wszelkich

polach eksploatacji – w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu, w zakresie publicznego

wykonania oraz takiego udostępniania utworu, by każdy miał do niego dostęp.



6. ZASADY OCENIANIA PRAC

6.1 W celu wyłonienia zwycięzców zostanie przeprowadzone głosowanie publiczności - jego

zasady zostaną podane w osobnym regulaminie po zakończeniu przyjmowania prac.

7. WYNIKI KONKURSU

7.1 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 12 września 2021 na stronie

internetowej biblioteka.lwowek.com.pl. Ponadto laureaci zostaną powiadomieni o zwycięstwie

drogą mailową.

8. NAGRODY

8.1 W ramach konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe za zajęcie I,II,III miejsca oraz

nagrody pocieszenia..

8.2 Ponadto wszystkie zgłoszone prace zostaną wyeksponowane podczas pikniku

podsumowującego projekt “LEM-oniada”. Wydarzenia wokół “Bajek robotów” S. Lema,

dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach

programu Narodowego Centrum Kultury “Kultura - Interwencje 2021”.

8.3 Nagrody rzeczowe będą wręczone podczas wspomnianego pikniku lub będą do odbioru w

siedzibie Organizatora.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przesunięcia terminów

Konkursu.

9.2 Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 61 441 40

55.



ZAŁĄCZNIK NR  1

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY

(formularz należy dołączyć do pracy w przypadku autora, który nie jest pełnoletni)

Dane uczestnika konkursu:

Imię i nazwisko autora pracy: ………………………………..………………………………………..

Wiek: ………….

Adres zamieszkania: ………………………………………..…………………………………………..

Nazwa szkoły: …………………………………...………………………………………

Dane opiekuna prawnego uczestnika konkursu:

Imię i nazwisko opiekuna prawnego: …………………………………………………………………..

Adres e-mail opiekuna prawnego: ….............................................................................................

Numer telefonu do kontaktu: ………………………..…………………………………………………

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa jest wynikiem
samodzielnej lub wspólnej z rodzicem/opiekunem pracy autora. Przysługują mi wszelkie autorskie prawa
osobiste i majątkowe do pracy konkursowej i nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami
osób trzecich.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu na zbudowanie najciekawszego robota i
akceptuję jego warunki.

Oświadczam, że moja praca konkursowa nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności
nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które
wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik konkursu.

Zgoda na udział w konkursie
Wyrażam zgodę na udział ….............................................................................................

(imię i nazwisko autora pracy)
w konkursie na zbudowanie najciekawszego robota
……………………………………………………….
CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY

……………………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ, DATA



ZAŁĄCZNIK NR 2

Zgoda opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych
(formularz należy dołączyć do pracy w przypadku autora, który nie jest pełnoletni)

⃣ Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora
pracy (imię i nazwisko)   ………………………………………………………………………………...
w związku z udziałem w  konkursie na zbudowanie najciekawszego robota we wszelkich
ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym Konkursie i jego wynikach.

⃣ Wyrażam zgodę na publikację pracy w mediach społecznościowych, na stronie
internetowej i/lub na łamach Gazety Lwóweckiej.

⃣ Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych
osobowych podanych w zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że
zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich
poprawiania.

………………………………………………………............................
CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY

………………………………………………………..
MIEJSCOWOŚĆ, DATA




