
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

„ZACZNIJ OD KROPKI, CZYLI LEPIMY NA OGRĄGŁO” 

Konkurs dla kreatywnych Nauczycieli, Wychowawców, Rodziców i… Dzieci 

 

Czasem wystarczy zacząć od kropki… W taki właśnie sposób swoją artystyczną przygodę 

rozpoczęła bohaterka książki Petera Reynoldsa pt. „Kropka”. Dzięki małej kropce i mądrej nauczycielce 

dziewczynka zmieniła myślenie o sobie i uwierzyła we własne możliwości. 

15 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kropki. Wielu Nauczycieli, Wychowawców oraz 

Rodziców inspiruje się opowieścią o małej Vashti i jej nauczycielce. Organizują kreatywne spotkania  

z kropką w roli głównej, podczas których pomagają dzieciom odkrywać talenty, pobudzają ich 

wyobraźnię, wspólnie się bawią. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Pilcha w Kielcach  

i Wydawnictwo Jedność zachęcają do pochwalenia się przysłania relacji z prowadzonych przez siebie 

zajęć czy też domowych „zabaw z kropką”. 

 

1. Organizatorami Konkursu są Wydawnictwo Jedność, Jupi jo! oraz Miejska Biblioteka Publiczna 

im. Jerzego Pilcha w Kielcach. 

2. W Konkursie mogą wziąć udział Nauczyciele i Wychowawcy kieleckich szkół podstawowych, 

przedszkoli, klubów, świetlic środowiskowych, instytucji kultury, a także Rodzice z Dziećmi. 

3. Relacje z zajęć i zabaw przeprowadzonych z okazji Międzynarodowego Dnia Kropki, 

przygotowane w formie fotografii (maksymalnie 5 zdjęć) należy przesłać pocztą elektroniczną 

na adres: agata.zajac@mbp.kielce.pl do dnia 19 września 2022 r. (poniedziałek) włącznie. 

4. W treści maila prosimy wpisać imię i nazwisko osoby zgłaszającej, numer telefonu oraz nazwę 

instytucji, w której prowadzone były zajęcia. 

5. Razem ze zdjęciami prosimy przesłać podpisane przez Uczestnika Oświadczenie (może być  

w formie skanu, zdjęcia).  

6. Wyniki Konkursu ogłosimy na stronach Organizatorów w czwartek 22 września 2022 r.  

7. Fundatorem nagród jest Wydawnictwo Jedność, Jupi Jo! 

8. Autor przesłanych zdjęć musi posiadać zgodę osób znajdujących się na zdjęciu na publikację 

ich wizerunku (w przypadku osób niepełnoletnich zgodę rodziców). 

9. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz zapewnieniem, że 

Uczestnik: 

- posiada prawa autorskie do zgłoszonej przez siebie pracy, nie narusza praw autorskich osób 

trzecich, dóbr osobistych, które zostały przedstawione oraz dóbr prawnie chronionych, 

- wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych niezbędnych  

w procesie przeprowadzenia i promocji Konkursu – ustawa o ochronie danych osobowych  

z dn. 29 sierpnia 1997 r., 

- wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatorów zdjęć ze swoim 

wizerunkiem oraz wizerunkami osób znajdujących się na fotografiach, publikację ich w sieci 

Internet. 

 

 

Kielce, dnia 15 września 2022 r. 
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