
   Konkurs na najładniejszą kostiumową aranżację nawiązującą do epoki XIX wieku. 

 

 

Regulamin konkursu organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Hrubieszowie: 
 

Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie, ul. 3 Maja 7a, 

zwana dalej Organizatorem. 

2. Celem konkursu jest świętowanie Narodowego Czytania i kształtowanie postaw 

patriotycznych, integracja mieszkańców miasta, pobudzanie i promocja aktywności twórczej 

lokalnej społeczności, rozwijanie zainteresowania  literaturą, historią oraz tradycjami epoki 

Bolesława Prusa. 

3. Konkurs rozpocznie się podczas 8 Narodowego Czytania i potrwa przez dwa tygodnie od 

chwili udostępnienia galerii zdjęć w dniu 16.09.2019 roku. 

4. „Stylizację z epoki B. Prusa” ocenią mieszkańcy poprzez głosowanie internetowe oraz 

w siedzibie MBP ul. 3 Maja 7a  i na Filii nr 1 ul. Polna 16. 

5. Internetowe głosy będzie można oddawać na fanpage FB: Andrzej Romański Photography 

w udostępnionym konkursowym albumie pt.”Stylizacja z epoki B. Prusa” 

6. Przewidziano 3 nagrody i wyróżnienia. Organizator zastrzega sobie możliwość 

wyodrębnienie dodatkowej kategorii w ramach zaistniałej potrzeby. 

7. Zdjęcia nagrodzonych i wyróżnionych stylizacji, biorących udział w konkursie będą 

zaprezentowane na wystawie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hrubieszowie. 

8. Ogłoszenie wyników konkursu  i wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie w terminie podanym przez Organizatora. Lista 

nagrodzonych osób  zostanie umieszczona na stronie: www.mbphrubieszow.pl oraz na 

fanepage FB Biblioteki. 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 

1. W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec, który ucharakteryzuje się i wyrazi 

pisemną zgodę na publikację swojego wizerunku podczas głosowania, wyjątkiem są 

pracownicy MBP. 

2. Zgoda na publikację wizerunku będzie udostępniona w dniu konkursu u Organizatora. 

3. Podpisanie zgody na udział w konkursie jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi 

zgody na jej wielokrotne, nieodpłatne publikowanie; opublikowanie imienia, nazwiska 

autora w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, a także na wykorzystywanie 

zdjęć w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora. 

 

 

Postanowienia końcowe: 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo pozyskiwania sponsorów. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 

3. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

 

http://www.mbphrubieszow.pl/

