
Konkurs literacki „O czym będzie bajka?”

1. Organizatorem konkursu jest Mariusz Szwonder (autor blisko 200 publikacji prasowych
dla  dzieci  oraz  zbioru  bajek  w  formie  audiobooka  pt.  „Mały  Świat”),  partnerem  w
konkursie jest filia Miejskiej Biblioteki Publicznej – Multimedialna Biblioteka dla Dzieci
Abecadło 

2. W konkursie  mogą  wziąć  udział  dzieci  w każdym  wieku wraz  z  opiekunami  (tj.  całe
rodziny)

3. Warunkiem udziału w konkursie jest stworzenie pomysłu, zarysu fabuły krótkiej, zabawnej
bajki dla dzieci (objętość tekstu to maksymalnie jedna strona formatu A4)

4. Prace konkursowe, podpisane imieniem i nazwiskiem oraz zawierające telefon kontaktowy
do  rodzica,  należy  składać  do  3  listopada  2016  w  bibliotece  Abecadło  (Centrum
Handlowe AURA, Al. Piłsudskiego 16)

5. Najlepszy  pomysł  zostanie  zamieniony  na  wierszyk  oraz  nagrany  przez  lektora  w
profesjonalnym  studiu  przy  merytorycznym  wsparciu  sponsora  nagrody  - Mariusza
Szwondera.  Termin  nagrania:  do  28  lutego  2017.  Zwycięzca  otrzyma  nagranie  w
formacie wav oraz mp3 do własnego użytku. 

6. Sponsor przewiduje również 20 nagród pocieszenia w postaci płyt z bajkami i zagadkami
pt. "Mały Świat" jego autorstwa

7. Przy ocenie prac brana będzie pod uwagę kreatywność, pomysłowość oraz humor

8. Wręczenie nagród i prezentacja zwycięskiego utworu nastąpi 18 listopada 2016 o godz.
17.00 w bibliotece Abecadło, podczas spotkania z autorem

9. Udział  w konkursie  jest  jednoznaczny z wyrażeniem zgody na:  przetwarzanie  danych
osobowych  uczestnika  konkursu  przez  organizatora  konkursy  oraz  partnera  w  celach
informacyjnych  i  w zakresie  związanym z organizacją  i  przeprowadzeniem konkursu,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z  2002  r.,  nr  101,  poz.  926  z  późniejszymi  zmianami)  oraz  na  utrwalenie  i
rozpowszechnienie wizerunku uczestnika konkursu w zakresie związanym z powyższym
konkursem, a w szczególności do umieszczenia go na stronach internetowych Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Zwycięzca , jako posiadacz pełni praw autorskich do
utworu,  umożliwi  Miejskiej  Bibliotece  Publicznej  wykorzystanie  utworu  do  celów
promocyjnych


