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REGULAMIN KONKURSU

Regulamin Konkursu Wydawnictwa MBBooks dla Bibliotek szkolnych i 
publicznych w Polsce na rysunek na okładkę książki Margarett 
Borroughdame „Jesień plecień - album wierszy jesiennych dla dzieci”.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Wydawnictwo MBBooks ogłasza Konkurs dla Bibliotek szkolnych i 
publicznych w Polsce na rysunek na okładkę książki Margarett 
Borroughdame „Jesień plecień - album wierszy jesiennych dla dzieci”.

2) Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 
1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, 
poz. 341 z późn. zm.).

§2. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem Konkursu jest: Wydawnictwo MBBooks, biuro: Aleja Przyjaciół 
1/6, 00-565 Warszawa, siedziba: Zachodnia 31, 05-092 Łomianki, nr telefonu: 
0048 22 869 44 16, e-mail: wydawnictwo@mbbooks.eu, strona Internetowa: 
www.mbbooks.eu, REGON: 015601044,  NIP: 118-092-65-20

§3. TEMAT KONKURSU

1) Temat Konkursu: „To co kocham w jesieni”. 

2) Prace konkursowe powinny zawierać elementy charakterystyczne i 
najpiękniejsze wg. Autorów Prac dla jesieni: liście, drzewa, kasztany, 
żołędzie, ludziki z kasztanów i żołędzi, dynie, owoce jesienne, 
charakterystyczne jesienne zabawy, czynności, itp.

http://www.mbbooks.eu


§4. PRZEDMIOT i CEL KONKURSU 

Celem Konkursu jest zaangażowanie dzieci do współtworzenia „prawdziwej” 
publikacji oraz zbudowanie łącznika, w ramach procesu twórczego, pomiędzy 
czytelnikami, autorem i grafikiem. Przybliżenie dzieciom obiektu, jakim jest 
książka poprzez wzięcie ich głosu pod uwagę, zapoznanie z procesem 
powstawania książki, zainspirowanie do dalszych działań twórczych. 

§5. DEFINICJE

1) Definicje  i terminy użyte w dalszej części Regulaminu oznaczają:

a) Konkurs - oznacza konkurs organizowany przez  Wydawnictwo 
MBBooks pod tytułem: „To co kocham w jesieni”.

b) Jury Konkursu – osoby wyznaczone przez Organizatora  do 
oceny Prac konkursowych nadesłanych na Konkurs,

c) Uczestnik Konkursu:

c1) Autor –  osoba czyli dziecko będące autorem Pracy 
konkursowej 

c2) Biblioteka - podmiot, który nadesłał Prace na Konkurs

d) Praca konkursowa lub w skrócie Praca - rysunek nadesłany na 
Konkurs

e) Zwycięzca  - Uczestnik Konkursu, zarówno Autor jak i Biblioteka, 
których praca została  wybrana przez Jury Konkursu do 
stworzenia okładki książki. 

§6. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU I
 PODMIOT PRZYSTĘPUJĄCY DO KONKURSU

1) Podmiotem przystępującym do Konkursu i jego Uczestnikiem jest 
Biblioteka szkolna lub publiczna.

2) Osobą przystępującą do Konkursu i jego Uczestnikiem jest dziecko - 
Autor Pracy konkursowej, którego praca została zgłoszona przez 
Bibliotekę do Konkursu.



3) Biblioteka zgłasza swoje uczestnictwo w Konkursie poprzez przesłanie 
Prac konkursowych wykonanych przez dzieci, tj. Autorów Prac, do 
Wydawnictwa MBBooks w terminie określonym w warunkach 
Konkursu.

4) W przesyłce zawierającej Prace konkursowe powinno znajdować się 
Zgłoszenie do udziału w Konkursie zawierające: listę imienną (imię i 
nazwisko) Autorów Prac, dane i pieczątka placówki Bibliotecznej, 
podpis Bibliotekarza/osoby zgłaszającej - zgodnie z Załącznikiem nr 1 
Regulaminu Konkursu.

§7. WARUNKI KONKURSU 

1) Do Konkursu można zgłaszać Prace rysunkowe wykonane na arkuszu 
papieru bloku rysunkowego gładkiego, białego, o wymiarze A3. 
Rysunek powinien zostać wykonany flamastrem w kolorze czarnym. 
Szczegółową instrukcję wykonania rysunku stanowi Załącznik nr 2 
Regulaminu Konkursu. 

2) Każda Biblioteka może przesłać nieograniczoną liczbę Prac 
konkursowych. Każdy Autor - dziecko może nadesłać maksymalnie 1 
(jedną) Pracę. 

3) Konkurs jest jednoetapowy.

4) Uczestnikami Konkursu mogą zostać dzieci w wieku od 0 lat do 
ukończenia trzeciej klasy szkoły podstawowej włącznie (tj. te, które w 
roku szkolnym 2015/2016 ukończyły trzecią klasę szkoły podstawowej).

5) Uczestnikami Konkursu mogą zostać Biblioteki szkolne i publiczne.

6) Do Konkursu zostaną dopuszczone wyłącznie Prace, które w sposób 
oczywisty będą nawiązywały do tematu konkursowego, o którym mowa 
w ust. 3 Regulaminu Konkursu. 

7) Każda Praca musi zostać opatrzona na odwrocie Informacją  o Autorze 
zawierającą następujące dane: wiek, imię i nazwisko autora, nazwa 
szkoły, klasa, dokładny adres, telefon kontaktowy, nazwa zgłaszającej 
Biblioteki, pieczątka Biblioteki, podpis - zgodnie z Załącznikiem nr 3 
Regulaminu Konkursu. Załącznik powinien zostać przyklejony na 
odwrocie Pracy.  



8) Do Prac uczestników Konkursu powinno zostać do łączone 
Oświadczenie ich rodziców lub prawnych opiekunów zawierające zgodę 
na ich udział w Konkursie na zasadach ustalonych w niniejszym 
Regulaminie – wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej stanowi 
Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. Prosimy o przyklejenie 
Załącznika na odwrocie każdej Pracy.   

9) Prace należy przesłać zbiorczo na adres: 

MBBooks - Wydawnictwo, Aleja Przyjaciół 1/6, 00-565 Warszawa,

 z dopiskiem „KONKURS”.

10) Nadesłane Prace nie będą zwracane. 

11) Pracownicy Wydawnictwa MBBooks i ich rodziny nie mogą brać udziału 
w Konkursie. 

12) Zgłoszenia udziału w Konkursie nadesłane po terminie nie będą 
rozpatrywane.

§8. CZAS TRWANIA KONKURSU 

1)   Konkurs trwa od 10 czerwca do 20 lipca 2016. Ostateczny termin 
nadsyłania Prac konkursowych mija 20 lipca 2016 roku (decyduje data 
stempla pocztowego).  

2)   Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 31 sierpnia 2016 roku. O 
wynikach Konkursu Organizator powiadomi Zwycięzców telefonicznie i 
pisemnie do dnia 14 września 2016 roku.  

§9. NAGRODY I KRYTERIA ICH PRZYZNAWANIA 

1) Jury Konkursu, w skład którego wejdą trzej przedstawiciele 
Organizatora, będą oceniać prace według następujących kryteriów: 

a)  wartości artystyczne i oryginalność pracy 

b)  związek pracy z tematem konkursowym.  



2)  Jury Konkursu przyzna nagrody Zwycięzcom, tj.:

a)  Bibliotece, która nadesłała tę Pracę dziecka, która została 
wykorzystana do przygotowania okładki książki

b) dziecku - Autorowi tego rysunku, który został wykorzystany do 
przygotowania okładki książki.

c) Zwycięzcami konkursu może zostać kilku uczestników i kilka 
Bibliotek, ponieważ do przygotowania okładki  może zostać 

wykorzystany więcej niż jeden rysunek.

3)  Nagrodą w Konkursie będzie:

a) publikacja rysunku ( w tym jego fragmentów) lub rysunków (w tym 
jego fragmentów) na okładce książki Margarett Borroughdame 
„Jesień plecień - album wierszy jesiennych dla dzieci”

b) informacja o Autorze Pracy/Autorach Prac i  zwycięskiej 
Bibliotece/ zwycięskich Bibliotekach w książce

c) dyplom i podwójny zestaw albumów wierszy autorstwa Margarett 
Borroughdame („Rozkoszne lato”, „Wiosna radosna”, „Nie taka 
mroźna zima”, „Jesień plecień”) dla zwycięskiej Biblioteki/
zwycięskich Bibliotek

d) dyplom i zestaw albumów wierszy autorstwa Margarett 
Borroughdame („Rozkoszne lato”, „Wiosna radosna”, „Nie taka 
mroźna zima”, „Jesień plecień”) dla dziecka/dla dzieci, którego/
których rysunek zostanie opublikowany na okładce książki

e) wybrane prace zostaną zaprezentowane na stronie www oraz 
profilu na facebook’u autorki i Wydawnictwa MBBooks

f) publikacja informacji o Bibliotekach biorących udział w Konkursie 
na stronie internetowej Wydawnictwa MBBooks.

4)   Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o terminie i sposobie 
rozdania nagród telefonicznie oraz pisemnie przez Organizatora.  



5) Werdykt Jury Konkursu jest ostateczny i nie przysługuje od niego 
odwołanie oraz nie podlega zaskarżeniu do sądu powszechnego.

.  

§10. PRAWA AUTORSKIE 

1) Z chwilą przyjęcia przez Wydawnictwo MBBooks pracy konkursowej 
uczestnika spełniającej cechy utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( t.j. 
Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.), dany uczestnik konkursu 
przeniesie na Wydawnictwo MBBooks autorskie prawa majątkowe i 
prawa pokrewne do ww. utworu (w tym wyłączne prawa do zezwalania 
na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia tych 
praw na inne osoby) wraz z prawem dokonywania w nich wielokrotnych 
zmian oraz prawem własności egzemplarzy ww. utworu oraz do 
nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania nimi w kraju i 
za granicą, na polach eksploatacji określonych wart. 50 ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w 
szczególności prawo do: 

b) zwielokrotniania pracy wszelkimi technikami, 

c) utrwalania,

d) wprowadzania do obrotu,

e) wprowadzania do pamięci komputera,

f) publicznego wykonania albo publicznego odtworzenia,

g) wystawienia, 

h) wyświetlenia, 

i) najmu,

j) dzierżawy, 

k) prezentacji w mediach, w tym także elektronicznych oraz w Internecie 

2) Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest prawidłowe wypełnienie i 
dołączenie do Pracy konkursowej i przesłanie do Organizatora 
Oświadczenia będącego Załącznikiem nr 4 do niniejszego Regulaminu.



a) W przypadku niepełnoletnich uczestników konkursu ww. 
Oświadczenie wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie 
Uczestnika Konkursu.

2)   Uczestnik konkursu jako Autor ww. utworu oświadcza i gwarantuje, że:

a) utwór jest wynikiem jego indywidualnej twórczości i wykonał go 
osobiście,

b) prawa autorskie do utworu nie są w żaden sposób ograniczone, ani 
obciążone na rzecz osób trzecich. 

3) Autor zwalnia Wydawnictwo MBBooks z wszelkich roszczeń, jakie 
mogą zostać zg łoszone przez osoby trzecie w związku z 
wykorzystywaniem pracy oraz naprawi wszelkie poniesione przez 
Wydawnictwo MBBooks szkody i pokryje wszelkie wydatki wynikające z 
roszczeń osób trzecich w związku ze złożonymi nieprawdziwymi 
oświadczeniami.  

4) Niewypełnienie, nieprawidłowe wypełnienie i niedostarczenie do 
Organizatora Załącznika nr 4 Regulaminu Konkursu powoduje brak 
możliwości uczestnictwa Autora w Konkursie.  

5) Przystąpienie do Konkursu jest także równoznaczne z wyrażeniem 
zgody na nieodpłatne przeniesienie przez uczestnika Konkursu, Autora 
Pracy, na Wydawnictwo MBBooks wyłącznego prawa do zezwalania na 
wykonywanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do nadesłanych 
Prac.  

6)   Skutek rozporządzający w stosunku do przesłanych prac następuje z 
chwilą ich przyjęcia, każdorazowo i oddzielnie dla danej Pracy.  



§11. KOMUNIKACJA 

1) Wszelkie informacje dotyczące Konkursu zostaną umieszczone na 
stronie internetowej: www.mbbooks.eu  

2)  Na stronie internetowej, o której mowa powyżej znajdą się następujące 
informacje: 

a)  Regulamin Konkursu

c)  Załączniki do Regulaminu

b)  Opis Konkursu.  

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1)  Regulamin jest dostępny dla wszystkich uczestników Konkursu i będzie 
udostępniany na żądanie każdego zainteresowanego. 

2)  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 

3)  Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sam sposób, w jaki 
był ogłaszany pierwotny tekst Regulaminu. 

 4) Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia 
Konkursu bez rozstrzygnięcia, w przypadku gdy Zgłoszenia 
konkursowe nie będą spełniały wymogów założonych przez 
Organizatora lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora, np. 
tzw. siły wyższej.

5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości i 
opóźnienia związane z działaniem Poczty Polskiej i innych firm 
kurierskich, w tym zniszczenie, niedoręczenie bądź wadliwe doręczenie 
nagrody. 

6) Ewentualne kwestie sporne powstałe w trakcie realizacji Konkursu  
rozstrzyga Organizator. 

7) W przypadku niemożności rozstrzygnięcia kwestii spornych powstałych 
w trakcie realizacji Konkursu przez Organizatora kwestie te 
rozstrzygane będą zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego. 



8) Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu czyli dnia 
10 czerwca 2016 roku o godz. 9.00 i obowiązuje do dnia zakończenia 
Konkursu.  

9) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie 
danych przez uczestników Konkursu.

——————————————————————————————————

Lista załączników:

1. Załącznik nr 1 Regulaminu Konkursu - Zgłoszenie do udziału w 
Konkursie

2. Załącznik nr 2 Regulaminu Konkursu - Instrukcja wykonania rysunku.

3. Załącznikiem nr 3 Regulaminu Konkursu -  Informacja o Autorze.  

4. Załącznik nr 4 Regulaminu Konkursu - Oświadczenie rodziców lub 
prawnych opiekunów  

—————————————————————————————————— 


