
 
Regulamin konkursu plastyczne go „Pierwsze urodziny SOWA Piaseczno” 

 
1. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna w Piasecznie, z siedzibą w Piasecznie przy 

ul. Jana Pawła II 55.  

2. Partnerem Konkursu jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże 

Kościuszkowskie 20. 

3. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku 5 – 12, z podziałem na  dwie kategorie 

wiekowe: dzieci w wieku 5-8 oraz 9-12 lat. 

4. Każda osoba może zgłosić 1 pracę konkursową. 

5. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu kartki urodzinowej dla SOWA w Piasecznie. 

Maksymalny format prac to kartka A3, format i technika dowolna. 

6. Spośród przekazanych prac Komisja Organizatora składające się z pracowników Biblioteki 

dokona oceny kierując się następującymi kryteriami: 

 Zgodność z kryteriami formalnymi 

 Zgodność z tematem przewodnim 

 Wysiłek włożony w wykonanie pracy 

 Estetyka pracy 

 Oryginalność 

7. Dostarczone prace, odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem, powinny być opatrzone 

opisem zawierającym: imię i nazwisko oraz wiek autora. Do każdej pracy należy dołączyć 

oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego dot. zgód na przetwarzanie danych osobowych 

na formularzu przygotowanym przez Bibliotekę Publiczną w Piasecznie, stanowiące załącznik 

do niniejszego Regulaminu. 

8. Zgłoszona praca konkursowa przechodzi na własność Organizatora. Udział w Konkursie jest 

równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację prac lub upublicznianie bez roszczeń do 

praw autorskich. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania i wykorzystania 

nadesłanych prac konkursowych w dalszej działalności Biblioteki Publicznej w Piasecznie, w 

szczególności do przygotowania ogólnodostępnej wystawy w pomieszczeniach Biblioteki.  

9. Prace można dostarczyć osobiście do Biblioteki do strefy SOWA lub Multicentrum 

znajdującego się w siedzibie Organizatora w godzinach pracy lub pocztą. Termin składania 

prac upływa 28.03.2023r, godzina 16.00 - liczy się data wpływu prac do Organizatora. 

10. Wyniki konkursu zostaną podane 28.03.2023r po godzinie 16.00 – w trakcie trwającej akcji 

promocyjnej „Pierwsze urodziny SOWA w Piasecznie”. 

11. Laureaci konkursu otrzymają Vouchery wymienne na bilety wstępu do Centrum Nauki 

Kopernik i/lub Planetarium. 

12. Komisja przyzna oddzielnie nagrody w każdej kategorii wiekowej. Zastrzega sobie również 

możliwość przyznania wyróżnień i dodatkowych nagród. 

13. Nagrodami za pierwsze miejsca są 2 vouchery wymienne na 2 bilety wstępu do Centrum 

Nauki Kopernik. Prace wyróżnione zostaną nagrodzone voucherami do planetarium.  

14. Jeden uczestnik konkursu może wygrać łącznie nie więcej niż 2 vouchery,  



15. Voucher z wydrukowanym unikalnym kodem można wymienić na bilet wstępu dla jednej 
osoby na wystawy Centrum Nauki Kopernik lub do Planetarium w Centrum Nauki Kopernik,  

16. Voucher jest ważny w terminie od 28 marca 2023 do 30 czerwca 2023 r. Aby skorzystać z 
Vouchera, należy go wymienić na bilet wstępu do Centrum Nauki Kopernik lub do 
Planetarium Centrum Nauki Kopernik (najlepiej zrobić to z wyprzedzeniem, poprzez stronę 
bilety.kopernik.org.pl), zgodnie z zasadami wymiany vouchera, określonymi w § 7 
Regulaminu Zwiedzania Centrum Nauki Kopernik, dostępnego na stronie 
www.kopernik.org.pl. Warunkiem wymiany vouchera jest dostępność wolnych miejsc, 
dlatego polecaną formą wymiany jest wymiana online poprzez stronę 
bilety.kopernik.org.pl.  

17. Voucher nie jest imienny, nie jest przypisany do konkretnej daty i godziny. Po wymianie na 
bilet wstępu upoważnia do jednorazowego wejścia na wystawy w Centrum Nauki Kopernik 
lub na pokaz w Planetarium w Centrum Nauki Kopernik.  

18. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę. Nie można przedłużyć terminu ważności 
Vouchera – niewykorzystany w terminie przepada.  

19. Udział konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby w nim uczestniczące zgody na 

przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu. 

20. Pytania odnośnie konkursu można kierować do Pani Katarzyny Golik: sowa@biblioteka-

piaseczno.pl. tel. (22) 484 21 60. 

21. Wszystkie informacje dotyczące organizacji przebiegu konkursu są jawne i dostępne dla 

wszystkich uczestników na równych zasadach. 

22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i terminów. 
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