
Regulamin konkursu  

„Młode skarby góralszczyzny” 

 

Organizator: 

Konkurs organizowany jest przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku-Białej. 

 

Przedmiot i cel konkursu: 

Tematem konkursu jest przedstawienie w formie multimedialnej własnej działalności 

podejmowanej przez uczestników konkursu na rzecz zachowania i popularyzacji dziedzictwa 

kultury góralskiej. Organizacja konkursu związana jest z ustanowieniem roku 2021 Rokiem 

Górali w województwie śląskim. 

 

Warunki uczestnictwa: 

1. Do konkursu zapraszamy uczniów szkół podstawowych kl. 4-8 z Bielska-Białej, powiatu 

bielskiego, żywieckiego i cieszyńskiego. 

2. Zgłoszenia do konkursu dokonuje rodzic/opiekun prawny ucznia poprzez formularz 

zgłoszeniowy na stronie www.pbw.bielsko.pl do dnia 28 lutego 2021 r. 

3. Praca konkursowa powinna być przygotowana w postaci krótkiego filmu , którego czas 

trwania wynosi od 1,5 do 3 minut, a wielkość pliku nie przekracza 200 MB. 

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż dostarczona praca jest 

oryginalnym utworem autora i nie narusza praw autorskich i osobistych innych osób. 

 

Przebieg konkursu: 

1. Termin nadsyłania prac upływa 12 marca 2021 r. 

2. Pracę konkursową należy zamieścić na wirtualnym dysku OneDrive wraz ze skanem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych, podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego 

ucznia (wzór w załączniku). 

3. Prace nadesłane po dniu 12 marca 2021 r. nie wezmą udziału w konkursie. 

4. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z informacją o terminie uroczystości wręczenia 

nagród, nastąpi 18 marca 2021 r. na stronie www Pedagogicznej Biblioteki 

Wojewódzkiej w Bielsku-Białej (www.pbw.bielsko.pl). 

 

 



Ocena prac: 

1. Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora konkursu. 

2. Prace będą oceniane zarówno pod względem treści (charakter i znaczenie działania), jak 

i formy (atrakcyjność sposobu przedstawienia działania). 

3. Organizator konkursu przewiduje przyznanie 3 nagród głównych. 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację prac 

konkursowych w celach promocji Biblioteki i Roku Górali w województwie śląskim. 

2. Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo odwołania od decyzji Komisji 

Konkursowej. 

3. W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Pedagogicznej Biblioteki 

Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. 

4. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygane będą przez Komisję Konkursową. 

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. 


