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Regulamin konkursu 

TACY Z NAS BOHATEROWIE 

I. Organizator, miejsce i czas trwania konkursu 

 

1) Konkurs organizowany jest z okazji 180. urodzin Marii Konopnickiej. 

2) Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi (ul. Gdańska 100/102, 90-508 

Łódź) zwana dalej Organizatorem konkursu. 

3) Konkurs organizowany jest w Bronowie (woj. łódzkie). 

4) Konkurs odbędzie się podczas pikniku w Bronowie (woj. łódzkie), w dniu 

29 maja 2022 r.  

 

II. Cele konkursu 

 

1) Pobudzenie kreatywności przy przygotowaniu przebrania za postać z 

utworów Marii Konopnickiej. 

2) Popularyzacja życia i twórczości Marii Konopnickiej. 

3) Zachęcenie dzieci do rozwijania i prezentowania własnych pomysłów 

artystycznych.  

4) Prezentacja pomysłów dzieci i propagowanie ich osiągnięć. 

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie 

 

1) W konkursie, na warunkach określonych w regulaminie, mogą brać udział 

dzieci do 12 roku życia. 

2) Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez 

rodzica/rodziców albo opiekuna/opiekunów prawnych niepełnoletniego 

uczestnika konkursu regulaminu w całości oraz zobowiązaniem się do 

przestrzegania określonych w nim zasad. 

 

IV. Zasady konkursu 

 

1) Zadaniem uczestnika konkursu jest wybór postaci i przygotowanie 

przebrania za bohatera z utworów Marii Konopnickiej i zaprezentowanie 

się w przebraniu na pikniku literackim w Bronowie (woj. łódzkie), który 

odbędzie się 29 maja 2022 r.  
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V. Wyłonienie laureatów konkursu, nagrody 

 

1) Wyboru najlepszych przebrań dokona jury wskazane przez Organizatora 

konkursu. 

2) Jury przyzna 3 nagrody (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia. 

3) Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

4) Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. 

5) Prezentacja uczestników konkursu w strojach rozpocznie się o godz. 

11.00 podczas pikniku w Bronowie (woj. łódzkie) 

6) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 29 maja 2022 r. o godz. 

11.30 podczas pikniku w Bronowie (woj. łódzkie). 

 

VI. Postanowienia końcowe 

 

1) Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora 

konkursu oraz na stronie www.wbp.lodz.pl. 

2) Biorąc udział w konkursie rodzic/rodzice lub opiekun/opiekunowie 

prawni niepełnoletnich uczestników konkursu potwierdzają, że akceptują 

wszystkie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.   

3) Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie. 

4) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie 

mają odpowiednie przepisy prawa. 

5) Podczas Pikniku literackiego w dniu 29 maja w Bronowie Organizator 

będzie zbierał oświadczenia o wyrażenie zgodny na udostępnienie 

wizerunku. 

6) Pytania w sprawie konkursu można kierować do Ewy Baranowskiej i 

Jolanty Zwierzyńskiej z Biura Promocji WBP w Łodzi (e-mail: 

promocja@wbp.lodz.pl, tel. 42 663 03 38).  
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