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Regulamin bibliotecznego konkursu filmowego dla młodzieży i dorosłych 

CECHY DOSKONAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY 
 

W ramach obchodów Dnia Przedsiębiorcy 2021 
Konkurs pod patronatem Burmistrza Miasta Chrzanowa Roberta Maciaszka 

 

1. Organizator:  

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów  

 

2. Cele konkursu: 

•  pogłębienie wiedzy na temat przedsiębiorczości i tego jakie cechy powinien posiadać 

przedsiębiorca 

• pobudzenie wyobraźni i wrażliwości artystycznej uczestników 

•  zachęcenie do podjęcia przez mieszkańców nietypowych działań artystycznych i edukacyjnych,  

 przy wykorzystaniu różnorodnych form i metod 

• integracja z biblioteką jako miejscem działań kulturalnych i edukacyjnych. 

 

3. Adresaci konkursu: młodzież (wiek 13-18 lat) oraz dorośli mieszkańcy z terenu Gminy Chrzanów. 

4. Przedmiot konkursu: uczestnicy mają za zadanie nagranie filmiku w aplikacji TikTok, która będzie 

kreatywną interpretacją cech doskonałego przedsiębiorcy.  

5. Zasady uczestnictwa: 

•  w konkursie mogą wziąć udział dorośli oraz młodzież w wieku 13-18 lat z terenu Gminy  

Chrzanów 

•   w konkursie mogą wziąć udział tylko prace indywidualne i wykonane samodzielnie, prace 

zbiorowe nie będą przyjmowane 

•  Jedna osoba może być autorem maksymalnie 1 zgłoszonego do konkursu filmu 

• tematyka pracy plastycznej: patrz pkt 4 regulaminu 
 

6. Terminarz: 
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• ogłoszenie konkursu: 2.06.2021 r.  

• termin zgłaszania prac konkursowych: 15.06.2021 r. włącznie. Film należy opublikować na 

swoim profilu na TikToku oznaczając go hashtagami: #mbpchrzanow oraz 

#dzienprzedsiebiorcychrzanow. Na adres e-mail: czytelnia@mbp.chrzanow.pl należy przesłać 

wypełnioną Kartę zgłoszenia uczestnika konkursu. (zał. nr 1 regulaminu). Niedostarczenie 

dokumentów wymaganych w niniejszym regulaminie skutkuje odrzuceniem pracy konkursowej. 

• rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród: 21.06.2021 r. – w Dniu Przedsiębiorcy. 

Dokładna data oraz forma rozstrzygnięcia konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej 

chrzanowskiej biblioteki. 
 

7. Zgłoszone na konkurs prace oceniać będzie Jury konkursowe powołane przez Organizatora.  

8. Przy ocenie prac Jury weźmie pod uwagę: zgodność z regulaminem  

i tematem konkursu, oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu oraz walory artystyczne. 

9.  Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody. 

10.  Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania prac filmowych biorących udział w konkursie. 

11.  Decyzje Jury konkursowego są ostateczne i niepodważalne. Nie przysługuje od nich odwołanie. 

12.  Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady organizacji konkursu. 

Zgłoszenie się do udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

12. W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzje podejmuje Organizator konkursu. 

 
 
Załączniki: 
 
1. Zał. nr 1 - Karta zgłoszenia uczestnika konkursu 
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