
 

 

Regulamin konkursu „Limeryki na wakacjach” 

 organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Katowicach 

 w dniach 10.07 – 28.08.2021 roku 

§ 1 

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pn.: „Limeryki na 

wakacjach” organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Katowicach, ul. Kossutha 

11, zwany dalej „Konkursem”.  

§ 2 

Przedmiotem Konkursu jest stworzenie limeryku – pięciowersowej miniaturki lirycznej o 

zabarwieniu humorystycznym, w którym uczestnik zawrze nazwę wakacyjnej miejscowości 

polskiej lub zagranicznej.  

§ 3 

Konkurs trwa od 10 lipca do 28 sierpnia 2021 r. 

§ 4 

Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy Czytelnicy Biblioteki, którzy w podanym w § 3 

terminie prześlą limeryk mailem na adres konkurs@mbp.katowice.pl. Udziału w Konkursie nie 

mogą brać pracownicy Biblioteki i osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym 

stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz 

członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.  

Propozycje nieletnich czytelników Biblioteki zgłaszają rodzice bądź opiekunowie prawni. 

§ 5 

Każdy uczestnik może przesyłać maksymalnie 1 limeryk własnego autorstwa.  

§ 6 

 Nagrodzone zostaną trzy limeryki, wybrane przez Jury Konkursu, złożone z wybranych 

pracowników MBP w Katowicach. Pod uwagę nie będą brane limeryki, których autorami nie 

są uczestnicy konkursu, a także limeryki które nie zawierają nazwy miejscowości.  

mailto:konkurs@mbp.katowice.pl


 

 

Nagrodami będą książki, które zwycięzcy będą mogli wybrać z puli książek, widocznych na 

zdjęciu pt. Nagrody na profilu MBP na Facebooku oraz stronie internetowej 

www.mbp.katowice.pl , a także zestaw bibliotecznych gadżetów.  

§ 7 

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 30 sierpnia 2021 r.; nagrodzeni uczestnicy Konkursy 

zostaną powiadomieni drogą mailową.  

Wręczenie nagród nastąpi w dniu 4 września 2021 r. w trakcie „Narodowego Czytania 

Moralności Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej”, w Ogrodzie S(ł)ów przy Filii nr 14, ul. Piastów 

20, na Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach.  

§ 8 

Fundatorem nagrody jest Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach. 

 

§ 9  

 

Nagrodzone w konkursie limeryki opublikowane zostaną na profilu MBP na Facebooku oraz 

na stronie internetowej www.mbp.katowice.pl  

§ 10 

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, 

zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami Serwisu Facebook. 

§ 11 

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na postanowienia zawarte w Regulaminie. 
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