
„ZAADAPTUJ KSIĄŻKĘ” 
Ogólnopolski Konkurs na grę planszową  zainspirowaną literaturą dziecięcą   

 
organizowany w ramach zadania „Książka w roli głównej”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.  

 

Organizator: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. 

Cele Konkursu: 

• rozwijanie zainteresowań czytelniczych, 
• upowszechnianie czytelnictwa, 
• popularyzowanie literatury dla dzieci, 
• rozwijanie wyobraźni i kreatywności artystycznej,  
• promowanie gier planszowych jako edukacyjnej formy rozrywki. 

 

REGULAMIN 

§ 1. Zasady i warunki uczestnictwa:  
 

1. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do indywidualnych osób powyżej 16 roku 
życia.  

2. Prace konkursowe należy składać do 2 listopada 2018 r. 
3. Do każdej pracy należy dołączyć Kartę Zgłoszenia: osoby niepełnoletnie – wg wzoru 

określonego w Załączniku Nr 1, osoby pełnoletnie – wg wzoru określonego w Załączniku Nr 2 
do niniejszego Regulaminu. 

4. Zadaniem uczestników Konkursu jest opracowanie zasad gry planszowej dla dzieci, której 
fabuła opiera się na tekstach literackich dla dzieci i ich bohaterach oraz zaprojektowanie 
i wykonanie planszy i elementów potrzebnych do gry. 

5. Gra powinna być przeznaczona dla dzieci z grupy wiekowej 6+. 
6. Do Konkursu mogą być zgłaszane gry planszowe wykonane samodzielnie przez uczestników 

Konkursu, do których przysługują im autorskie prawa majątkowe. 
7. Do Konkursu nie mogą być zgłaszane gry, które zostały uprzednio zgłoszone do innych 

konkursów. 
8. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę konkursową. 
9. Gra planszowa powinna być wykonana dowolną techniką przestrzenną lub plastyczną, na 

dowolnym materiale, w formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A3. 
10. Gra powinna być przeznaczona dla 2-4 graczy. 
11. Gra musi zawierać instrukcję w języku polskim oraz wszystkie elementy niezbędne do 

rozegrania gry (karty, żetony, plansze, kostki, pionki itp.). 
12. Gra powinna być opakowana w pudełko, aby zapewnić łatwość jej przechowywania. 

Opakowanie musi zawierać tytuł gry. 
13. Prace nadesłane na Konkurs stają się własnością Organizatora i po zakończeniu projektu będą 

wykorzystane do upowszechniania w oddziałach i filiach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rzeszowie. Warunkiem udziału w Konkursie jest załączenie pisemnego 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeniesienie majątkowych praw autorskich: osoby 
niepełnoletnie – wg wzoru określonego w Załączniku Nr 3, osoby pełnoletnie – wg wzoru 



określonego w Załączniku Nr 4 do niniejszego Regulaminu. W imieniu osób niepełnoletnich 
oświadczenie składają rodzice lub opiekunowie prawni.  

14. Prawidłowo przygotowane zgłoszenie konkursowe składa się z: 
a) Karty Zgłoszenia, czytelnie wypełnionej i podpisanej przez uprawnionych, 
b) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeniesienie majątkowych praw autorskich,  
c) instrukcji gry planszowej, 
d) gry właściwej i potrzebnych do gry elementów. 

15. Opakowanie przesyłki zawierającej wszystkie wyżej wymienione elementy, powinno zostać 
oznaczone jako: Konkurs na grę planszową „Zaadaptuj książkę” i dostarczone: 
1) drogą pocztową lub kurierem, na adres: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów (decyduje data stempla pocztowego), albo 
2) osobiście do sekretariatu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, przy 
ul. Sokoła 13, w godzinach pracy instytucji (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 
15:30. 

16. Koszty przygotowania pracy konkursowej oraz jej wysyłki w całości pokrywa uczestnik 
Konkursu. 

17. Organizator nie odpowiada za zniszczenie/uszkodzenie prac konkursowych powstałe w czasie 
ich przewozu/dostarczenia do siedziby Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki w Rzeszowie. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac, które nie 
spełniają kryteriów formalnych (brak załączników), tematycznych, zostały przesłane w złym 
formacie, nieczytelne lub uszkodzone np. z powodu nieodpowiedniego zabezpieczenia 
przesyłki, a także złożone po terminie i niezgodnych z niniejszym Regulaminem. 

19. Nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Konkursie również prace zawierające treści 
sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. 

  
§ 2. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody:  

1. Prace nadesłane na Konkurs oceniać będzie powołane przez Organizatora  jury.  
2. Prace zostaną ocenione przy uwzględnieniu następujących kryteriów:  

• nawiązanie do tematu Konkursu (fabuła oparta na tekstach  literackich dla dzieci) 
• przejrzystość zasad gry  
• atrakcyjność 
• walory artystyczne  
• kreatywność  
• oryginalność  
• estetyka pracy  
• jakość techniczna.  

3. Przewiduje się następujący podział nagród i wyróżnień: I. Nagroda – 2000 zł, II. Nagroda – 
1500 zł, III. Nagroda – 1000 zł oraz trzy równorzędne wyróżnienia po 500 zł.  

4. Organizator zastrzega prawo dla jury, do innego podziału nagród, w tym do rezygnacji 
z przyznania nagrody.  

5. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie: www.wimbp.rzeszow.pl

6. Tą samą drogą laureaci zostaną powiadomieni o formie przekazania nagrody.  

. Laureaci 
Konkursu zostaną powiadomieni także o wynikach postępowania konkursowego 
telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 

 
§ 3. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Przystąpienie do udziału w Konkursie i akcepcja niniejszego Regulaminu wiąże się 
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych 
w Karcie Zgłoszenia. W imieniu osób niepełnoletnich zgody udzielają rodzice lub opiekunowie 
prawni. 



2. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów. 

3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można 
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@wimbp.rzeszow.pl. 

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu i jego dokumentacji, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej ,,ogólnym rozporządzeniem 
o ochronie danych”. 

5. Dane osobowe podawane są przez uczestników Konkursu dobrowolnie, jednakże odmowa 
ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.   

6. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie 
przepisów prawa, inaczej jest to dozwolone na podstawie odrębnie wyrażonej zgody. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z wymienionych 
powyżej celów przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych 
w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych.  

8. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych 

§ 4. Postanowienia końcowe:   
1. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.  

 
 
Załączniki do regulaminu:  
 

Załącznik nr 1 Karta Zgłoszenia, 
Dla osób niepełnoletnich : 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich,  

Załącznik nr 2 Karta Zgłoszenia,  
Dla osób pełnoletnich : 

Załącznik nr 4 Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich. 
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