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REGULAMIN 

konkursu wiedzy o regionie pod hasłem: 
„Od przeszłości do przyszłości” 

 
Operacja pn. „Edukacja regionalna” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
 
 

  

I 

ORGANIZATOR KONKURSU 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie 

Ul. 11 Listopada 62 

21-200 Parczew 

 

II  

CELE KONKURSU 

 rozwijanie i pogłębianie zainteresowań wśród dzieci i młodzieży m.in. historią, 

architekturą oraz kulturą naszego regionu  

 poznanie walorów turystycznych i osobliwości przyrodniczo-krajobrazowych 

 poznanie sławnych ludzi naszego regionu 

 

III 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem konkursu mogą być: 

 - uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Parczew 
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IV 

ZADANIA UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach 1.04.2013r. – 30.04.2013r., a jego 

rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 6.05.2013 roku, o godzinie 11.00  w Czytelni MGBP w 

Parczewie.  

2. Uczniowie chętni do wzięcia udziału w konkursie będą mogli pobrać karty 

uczestnictwa w  MGBP w Parczewie oraz ze strony internetowej biblioteki 

www.bibliotekaparczew.pl    

3. Spośród osób, które wezmą udział w konkursie i złożą  karty uczestnictwa wraz  

odpowiedziami  w siedzibie biblioteki do dnia 30.04.2013r. zostaną wyłonieni 

zwycięzcy konkursu. Spośród najlepszych prac wylosowanych zostanie trzech 

zwycięzców.  

 

 

V 

NAGRODY W KONKURSIE 

1. Za udział w konkursie, dla trzech zwycięzców, zostaną przyznane nagrody w postaci 

albumów książkowych.  

2. Nagrody zakupiono w ramach projektu pn. „Edukacja regionalna”, który jest 

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

3.  Odbiór nagród będzie możliwy po okazaniu legitymacji szkolnej. 

 

                                                 POSTAWIENIA KOŃCOWE 

 

 

1. Dane osobowe przekazane przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez 

Organizatora wyłącznie w celu realizacji konkursu i doręczenia nagród. Każdy uczestnik 

Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

 

2. Zgłoszenie się do Konkursu jest traktowane jako wyrażenie przez uczestnika zgody na 

postanowienia niniejszego Regulaminu. 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE !!! 

 

 


