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Regulamin akcji „Kartka do Świętego Mikołaja” 

 

I. Organizator, miejsce i czas trwania akcji 

1. Akcja „Kartkę do Świętego Mikołaja” ma charakter jednorazowy. 

2. Organizatorem akcji jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w Łodzi (ul. Gdańska 100/102, 90-508 Łódź) zwana dalej Organizatorem.  

3. Czas trwania akcji: 01.12.2020- 18.12.2020. 

 

II. Cele akcji 

1. Zachęcenie do kreatywnej pracy samodzielnej bądź grupowej.  

2. Pobudzenie i rozwijanie własnych umiejętności plastycznych i literackich. 

3. Prezentacja umiejętności twórczych i propagowanie jej osiągnięć. 

4. Wzmacnianie więzi międzyludzkich i integracja międzypokoleniowa. 

5. Utrwalanie tradycji świątecznych związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia.  

 

III. Warunki i zasady uczestnictwa w akcji 
 

1. W akcji „Kartka do Świętego Mikołaja” mogą brać udział wszyscy mieszkańcy województwa 

łódzkiego. 

2. Zadaniem uczestnika jest wykonanie świątecznej kartki w formie papierowej w dowolnym formacie  

i dowolnej technice plastycznej. 

3. Kartka musi zawierać życzenia. Długość tekstu jest dowolna. Tekst może być napisany prozą  

lub wierszem. Treść może zostać przedstawiona również w sposób ikonograficzny za pomocą 

rysunków lub rebusów. Życzenia mogą zostać napisane odręcznie lub na komputerze. 

4. Aby wziąć udział w akcji, należy wykonaną pracę do 18 grudnia 2020 r.: 

- przesłać na adres Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

ul. Gdańska 100/102 90-508 Łódź   

- dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora i wrzucić do skrzynki oznaczonej „Kartka  

do Świętego Mikołaja” przygotowanej przez Organizatora.  

5. Nie wymagany jest formularz zgłoszeniowy. Praca powinna zostać podpisana jedynie imieniem  

lub pseudonimem. Nie może zawierać żadnych danych osobowych. 

6. Przekazany tekst nie może naruszać prawa ani dóbr osobistych osób trzecich i ogólnie przyjętych 

norm obyczajowych. Nie może też zawierać treści obscenicznych i powszechnie uznawanych  

za obraźliwe lub wulgarne.  

7. Nie należy przekazywać pracy, która wcześniej została w różnej formie upubliczniona.  



2 

 

8. Teksty w językach obcych muszą być uzupełnione tłumaczeniami na język polski.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia tekstów niespełniających wymogów określonych 

niniejszym regulaminem.  

 

IV. Upublicznienie tekstów 

 

1. Prace przekazane do Organizatora i spełniające zasady niniejszego regulaminu zostaną opublikowane 

w formie elektronicznej na stronie internetowej Biblioteki www.wbp.lodz.pl, Facebooku Biblioteki, 

w materiałach promocyjnych.  

2. Przekazanie pracy przez uczestnika oznacza, iż jest jego autorem, oraz że przysługuje mu pełnia 

autorskich praw osobistych i majątkowych do tego tekstu, a także, że prawa te nie są obciążone 

prawami osób trzecich. Dostarczając pracę, uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora  

do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich 

dotyczącymi praw autorskich do tekstu lub innych dóbr osobistych osób trzecich.  

3. Przekazane prace mogą zostać opublikowane na stronie internetowej www.wbp.lodz.pl oraz na 

Facebooku Biblioteki na co autor biorąc udział w akcji „Kartka do Świętego Mikołaja” wyraża 

zgodę. 

 

V. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin akcji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.wbp.lodz.pl  

2. Przekazując tekst uczestnik potwierdza, że akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w niniejszym 

regulaminie.  

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

prawa.  

5. Odpowiedzi na pytania związane z akcją udzielają Ewa Nowak- Wawrzyniak – kierownik działu 

Dziecięcego (w organizacji) oraz pozostali pracownicy Działu Dziecięcego (tel. 42-663-03-50; 

dzieciecy@wbp.lodz.pl). 

http://www.wbp.lodz.pl/
http://www.wbp.lodz.pl/

