
Regulamin Konkursu na zaprojektowanie MEMa o  

Bibliotece w Starych Juchach 
 

I. Organizator konkursu 

Biblioteka – Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy, ul. Ełcka 8 

19-330 Stare Juchy Tel: 876199058 

 

II. Cele konkursu 

1. Ukazanie twórczości artystycznej jako źródła osobistej satysfakcji. 

2. Promocję czytelnictwa w Gminie Stare Juchy 

 

III. Przedmiot konkursu 

1.Przedmiotem konkursu jest opracowanie mem-a, który będzie ukazywał  

Bibliotekę – Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy oraz jej działalność  

czytelniczą i kulturalną 

2. MEM nie może naruszać wartości etycznych i praw osób trzecich. 

 

IV. Zasady uczestnictwa 

1. Do konkursu może przystąpić każda osoba fizyczna, powyżej 8. roku życia, która: 

a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia, 

b) dostarczyła MEM,  

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 

3. Wyłoniony drogą niniejszego konkursu MEM staje się własnością Organizatora, który 

może go w dowolny sposób wykorzystywać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i 

prawnych. Autor pracy zwycięskiej konkursu zobowiązany jest do przeniesienia na 

Organizatora majątkowych praw autorskich do opracowanego przez siebie MEM-a na 

polach eksploatacji opisanych szczegółowo w ustawie o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych oraz prawa własności egzemplarzy prac złożonych w ramach konkursu. 

 

V. Forma prezentacji projektu konkursowego 

1. Projekt wykonany w dowolnej kolorystyce. 

2. MEM powinien zostać dostarczony w postaci pliku elektronicznego w formacie JPG 

przesłanego na adres mailowy: biblioteka@bciik.pl z dopiskiem w temacie „Konkurs 

MEM” wraz z imieniem i nazwiskiem autora 

3. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 projekty MEMa. 

 

VI. Termin nadsyłania prac 

1. Ostateczny termin przyjmowania prac upływa z dniem 14 maja 2018 roku do godz. 15.00 

(decyduje data, godzina wpływu do siedziby Organizatora). 

2. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie Konkursu lub 

nadesłane po upływie terminu, o którym mowa powyżej, nie będą podlegały ocenie Jury. 

 

VII. Ocena prac 

1. Prace spełniające wszystkie wymogi określone w pkt V. oceniane będą według poniższych 

kryteriów: 

a) oryginalność (0 - 5 pkt), 

b) zgodność z tematyką (0 - 5 pkt), 

c) czytelność (0 - 5 pkt), 

Oceniana praca może uzyskać maksymalnie 15 pkt. 

2. Oceny prac dokona komisja składająca się z 3 pracowników 



 Biblioteki – Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy 

3. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszej pracy. Decyzja Komisji jest ostateczna i 

nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

VIII Ogłoszenie wyników 

1. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia  14 maja 2018 roku podczas ogniska za Biblioteką, po 

grze terenowej 

2. Informacja o zwycięskim projekcie znajdzie się na stronie www. stare-juchy.pl 

3. Autor zwycięskiego MEMa otrzyma nagrodę w postaci nagrody rzeczowej 

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska 

i informacji o laureacie konkursu, a także projektów konkursowych oraz umieszczenia tych 

informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w mediach i internecie. 

IX. Postanowienia końcowe 

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie oraz 

przerwania lub odwołania konkursu na każdym etapie bez podania przyczyny. 

2. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będzie Organizator konkursu. 
 


