
 

 

Regulamin konkursu  
 organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Katowicach  

 w dniach 4.07-26.08.2022 r. 

§ 1 

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pn.: „Moje Ballady, moje 
Romanse…”, organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Katowicach, ul. Kossutha 
11, zwany dalej „Konkursem”.  

§ 2 

Przedmiotem Konkursu jest nagranie filmu, na którym uczestnik Konkursu czyta fragment 
wybranego przez siebie tekstu jednego z utworów z „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. 
Film, nagrany w formatach (do wyboru): MPG, MPEG-4, WAV, AVI o maksymalnej długości 
5 minut, przesłać należy przy użyciu WeTransfer (www.wetransfer.com) na adres 
konkurs@mbp.katowice.pl wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu oraz numerem 
jego karty czytelnika. 

§ 3 

Konkurs trwa od 4 lipca do  26 sierpnia 2022 r., rozstrzygnięcie nastąpi 30 sierpnia 2022 r., 
natomiast wręczenie nagród nastąpi 3 września 2022 r., podczas Narodowego Czytania w 
Ogrodzie S(ł)ów przy Filii nr 14 (ul. Piastów 20, Osiedle Tysiąclecia, Katowice). 

§ 5 

Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy pełnoletni Czytelnicy Biblioteki, z wyjątkiem 
pracowników Biblioteki i osób pozostających w stosunku zlecenia lub w innym stosunku 
prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członków 
rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.  

§ 6 

Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 1 film, przy czym w filmie tym występować może 
uczestnik we własnej osobie, inna osoba/inne osoby wyrażające zgodę na udział w nagraniu.  

§ 7 

Nagrodzone zostaną 3 najciekawsze, najbardziej kreatywne filmy, wybrane przez Jury 
Konkursu, złożone z wybranych pracowników MBP w Katowicach. Pod uwagę wzięte będą 
filmy spełniające wymogi dot. czasu ich trwania oraz formatu.   

Nagrodami będą książki oraz gadżety biblioteczne, ufundowane przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Katowicach.  



 

 

§ 8 

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 30 sierpnia 2022 r. Uczestnicy konkursu zostaną 
poinformowani o wygranej drogą mailową, w formie maila zwrotnego na zgłoszenie. 
Nagrody będą do odbioru w Filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach (ul. 
Piastów 20), w dn. 3 września 2022 r., podczas Narodowego Czytania.  
 

§ 9 

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, 
zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami Serwisu Facebook, ani 
żadnego innego serwisu social mediów, w tym serwisu WeTransfer. 

§ 10 

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na postanowienia zawarte w Regulaminie. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


