
 

 
REGULAMIN 

KONKURSU TEATRALNEGO 
„Poczytaj mi, mamo” 

 
 

§ 1. Cele konkursu 

 

 Popularyzacja literatury dziecięcej. 

 Wprowadzenie dzieci i dorosłych w świat teatru. 

 

§ 2. Organizator konkursu 

 

 Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie 

Trybunalskim zwana dalej MBP. 

Adres organizatora: 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika 

ul. M. Curie-Skłodowskiej 3 

97-300 Piotrków Trybunalski 

 Osoba odpowiedzialna do udzielania informacji na temat konkursu: 

Aldona Kaczyńska, tel. 44 681 40 60, 502 419 516 

e-mail: animacja@biblioteka.piotrkow.pl 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

 

§ 3. Założenia organizacyjne 

 

 Organizacja konkursu oraz nagrody są dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

 Konkurs odbędzie się w ramach realizowanego przez MBP zadania z zakresu Edukacji kulturalnej  

pn. „Muzy Kultury”. 

 Konkurs skierowany jest do rodzin mieszkających w Piotrkowie Trybunalskim i powiecie piotrkowskim. 

 Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 Warunki uczestnictwa:  

 nagranie przedstawienia, wykonanego za pomocą Kamishibai, teatru cieni, pacynek lub innej 

dowolnej techniki teatralnej, na podstawie wybranych tekstów z serii książek „Poczytaj mi, 

mamo”. Czas prezentacji nie może przekroczyć 15 minut. W przedstawieniu mogą wziąć 

udział dzieci i dorośli należący do rodziny, ale niekoniecznie z jednego domostwa. Muszą  

to być mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego lub powiatu piotrkowskiego, przy czym  

co najmniej jeden z członków rodziny liczącej od 3 do 6 osób nie może mieć ukończonych  

12 lat. 



 

 dostarczenie płyty z konkursowym filmikiem na adres MBP w nieprzekraczalnym terminie  

do 30 września 2020 r. Płytę należy opisać nazwą grupy oraz tytułem przedstawienia,  

z dopiskiem „Poczytaj mi, mamo”. Do płyty należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia 

uczestników. 

 

§ 4. Terminy 

 

 Konkurs będzie trwał od 20 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r.  

 Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 10 października 2020 r. Wyniki ogłoszone zostaną na profilu 

Facebook MBP a także na stronie www.biblioteka.piotrkow.pl. Nagrodzone filmiki zostaną umieszczone 

na kanale YouTube MBP. 

 Osoby zgłaszające się do konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., 

Dz.U. Nr 133 poz. 833, z późn. zm.). 

 Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na dokumentację fotograficzną oraz filmową 

i późniejsze jej wykorzystanie w celach promocyjnych i marketingowych oraz przy rozliczeniu zadania 

w MKiDN, z którego Konkurs jest dofinansowany. 

 

§ 5. Ocena prac konkursowych 

 

 Organizator powołuje Komisję Konkursową, która dokona oceny prac uczestników. 

 Werdykt jury jest niepodważalny. 

 

§ 6. Nagrody 

 

 Wybrane przez jury prace zostaną nagrodzone. 

 

§ 7. Uwagi 

 

 Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac konkursowych do działań promocyjnych  

i marketingowych.. 

 

 

 

 

 

 

 


