
REGULAMIN 
Bibliotecznego Konkursu Walentynkowego

§ 1
ORGANIZATOR

Organizatorem Bibliotecznego Konkursu Walentynkowego „(Ty)dzień zakochanych w książkach”,
zwanego  dalej  Konkursem,  jest  Zespół  Przedmiotowy  Humanistyczny  w Liceum
Ogólnokształcącym  im.  Cypriana  Kamila Norwida  w Radzyminie.  Patronat  nad  Konkursem
sprawuje Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie. 

§ 2
CEL 

Celem Konkursu jest:
1. zachęcenie do spędzania wolnego czasu z książką;
2. promocja  nowości  książkowych,  szczególnie  zakupionych  w  ramach  dotacji  z  Narodowego

Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025;
3. promocja korzystania z komputerowego katalogu biblioteki szkolnej, dostępnego on-line;
4. zachęcenie do korzystania z książek dostępnych w bibliotece szkolnej;
5. promocja biblioteki szkolnej, jako miejsca otwartego dla społeczności szkolnej.

§ 3
UCZESTNICY I ZGŁOSZENIA

1. Konkurs jest  adresowany do  uczniów Liceum  Ogólnokształcącego  im.  C.K.  Norwida
w Radzyminie.

2. Zadaniem uczestników jest przesłanie prawidłowych odpowiedzi na pytania konkursowe. 
3. Pytania zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
4. Odpowiedzi na pytania należy  dostarczyć do szkolnej biblioteki lub sekretariatu lub  wysyłać

mailowo na adres biblioteka@norwid.com.pl     
5. Praca  konkursowa  musi  zawierać  prawidłowe  odpowiedzi  oraz  imię  i  nazwisko  oraz  klasę

uczestnika Konkursu. 
6. Odpowiedzi można dostarczać do 7 marca 2022 r., w godzinach pracy szkoły lub przesłać do

7 marca 2022r.,  do godz. 23.59. 
7. Ogłoszenie wyników zostanie umieszczone na stronie internetowej szkoły do 11 marca 2022 r.  
8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
9. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i zgodą na

jego warunki.

§ 4
NAGRODY

1. Każdy  uczeń,  który  zgodnie  z  warunkami  niniejszego  regulaminu dostarczy odpowiedzi  i
uzyska co najmniej 7 pkt,  otrzyma +15 pkt z zachowania. 

2. Uczniowie,  którzy  uzyskają  najwyższą  sumę  punktów  otrzymają  nagrody  rzeczowe  
(3 najlepszych uczniów). 

3. Spośród  wszystkich  uczniów,  którzy  dostarczą  odpowiedzi  i  uzyskają  co  najmniej 7  pkt.
zostanie rozlosowana dodatkowa nagroda rzeczowa. 

4. W przypadku remisu, o nagrodzie zdecyduje losowanie.
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§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Z chwilą doręczenia Pracy konkursowej Organizatorowi, Organizator uzyskuje prawo do 
nieodpłatnego korzystania z pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 
miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. umieszczenie na stronie internetowej lub w 
mediach społecznościowych).

2. O sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

3. Dodatkowe  informacje  można  uzyskać  w  bibliotece  szkolnej  lub  mailowo
biblioteka@norwid.com.pl

4. Organizator  Konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania,  przerwania  lub  wprowadzenia
zmian w Regulaminie Konkursu bez podawania przyczyny. 

Sporządziła: 
Barbara Kocikowska-Kopyt
Nauczyciel bibliotekarz

Zaakceptowała:
Aldona Torenc
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
im. Cypriana Kamila Norwida 
w Radzyminie. 
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