
 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs na internetowy mem 

„Dulscy są wśród nas” – współczesne oblicza dulszczyzny 

w ramach Narodowego Czytania 2021 

 

 

Organizatorzy: 

Konkurs organizowany jest przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczna w Dębicy z siedzibą przy 

ul. Akademickiej 10 w ramach obchodów 10. rocznicy Narodowego Czytania 2021 pod Patronatem 

Honorowym Pary Prezydenckiej. 

 

Cele konkursu: 

 

1. Promocja twórczości Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”. 

2. Pobudzenie twórczej aktywności młodzieży Powiatu Dębickiego w dziedzinie sztuk wizualnych, 

nowych mediów, sztuki internetowej. 

 

Przedmiot konkursu 

 

1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie memu internetowego (dalej zwanego 

„memem”), zawierającego informacje w formie grafiki, obrazków, zdań, słów promujących 

twórczość Gabrieli Zapolskiej w lekturze tegorocznej edycji Narodowego Czytania 2021  

pt. „Moralność pani Dulskiej”. 

2. Mem powinien spełniać następujące warunki: 

a) praca-mem powinna być czytelna i składać się z części graficznej (obrazek, zdjęcie) oraz 

podpisu (pointy); 

b) warstwa tekstowa memu (tzw. „przesłanie”) powinna być oryginalna, stworzona przez autora 

memu; powinna zawierać znamiona sentencji, przesłania, może to być również cytat z wybranej 

sceny dramatu „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej; 

c) warstwa wizualna memu może być wykonana dowolną techniką grafiki komputerowej, 

fotografii lub collage’u cyfrowego, dobraną w dowolny sposób przez autora; 

d) warstwa wizualna wraz z tekstową powinny stanowić całość znaczeniową, mającą na celu 

promocję czytelnictwa w ramach Narodowego Czytania „Morlaności Pani Dulskiej”; 

e) praca-mem powinna być stworzona w formacie jpg o maksymalnej pojemności 2 MB. 

 

Warunki uczestnictwa  

 

1. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych klas VII – VIII oraz 

ponadpodstawowych powiatu dębickiego. 

2. Aby wziąć udział w konkursie należy: 

a) wypełnić i wysłać drogą elektroniczną na adres dyrektor@mbpdebica.eu 

skan „Formularza zgłoszeniowego” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2021 

roku (do godziny 15.00); 

b) przesłać pracę konkursową (mem) w postaci zamkniętego pliku graficznego (format: JPG),  

o maksymalnej wielkości 2 MB na adres dyrektor@mbpdebica.eu w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 20 września 2021 roku (do godziny 15.00). 

c) wypełnić i wysłać drogą elektroniczną oświadczenia uczestnika konkursu lub oświadczenia 
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opiekuna niepełnoletniego uczestnika konkursu na adres dyrektor@mbpdebica.eu  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2021 roku (do godziny 15.00). 

d) Wszystkie dokumenty są do pobrania na stronie www.mbpdebica.eu 

3. Prace nie mogą zawierać nazw i znaków handlowych. 

4. Prace nie mogą zawierać treści wulgarnych, erotycznych, ksenofobicznych ani rasistowskich, 

nie mogą propagować jakichkolwiek używek, jak również treści politycznych. 

5. Organizator ma prawo do odrzucenia prac niezgodnych z Regulaminem i/lub w przypadku 

podania nieprawdziwych danych w karcie zgłoszenia do konkursu. 

 

Komisja oceniająca 

 

Prace zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora. 

 

Kryteria oceny 

 

Jury oceni zgłoszone memy według następujących kryteriów: 

a) kompozycja warstwy wizualnej memu; 

b) oryginalność warstwy wizualnej i koncepcji memu; 

c) spójność wizualna i literacka (słowna) memu; 

d) istnienie wartości dodanej (np. interesująca gra słów, skojarzenia, nawiązania, wysokiej klasy 

dowcip, itp.); 

e) zgodność z tematyką konkursu; 

f) terminowość wpływu pracy konkursowej; 

g) kompletność dokumentów zgłoszeniowych zgodnie z załącznikami. 

 

Nagrody 

 

1. Jury wyłoni zwycięzców I, II i III miejsca. 

2. Wszyscy laureaci otrzymają nagrody rzeczowe – bony do Empiku oraz okolicznościowe 

dyplomy. 

3. Jury zastrzega sobie  prawo  nieprzyznania  którejś  z  nagród  głównych, w zależności od 

jakości nadesłanych zgłoszeń. 

4. Wykorzystanie i promocja memów.  

5. Wybrane memy będą prezentowane na stronie internetowej oraz fanpage’u Miejskiej i 

Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy. 

6. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z udzieleniem zgody autora pracy na 

wykorzystanie memów w celach promocyjnych. 

Terminy 

 

1. Termin nadsyłania prac i dokumentów zgłoszeniowych do dnia 20 września 2021 r., do 

godz. 15.00. 

2. Termin rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 22 września 

2021 r. (wyniki zostaną ogłoszone na stronie www.mbpdebica.eu). 

3. Termin wręczenia nagród – 23 września 2021 r., o godz. 17.00 podczas Narodowego 

Czytania 2021 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dębicy. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych terminów bez podawania 

przyczyny. 

Prawa autorskie 

 

1. Z chwilą przystąpienia do konkursu Organizator nabywa na zasadzie wyłączności, 

nieodpłatne autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie 

korzystania i rozporządzania dziełem. 

2. Praca konkursowa nie jest reklamą ani antyreklamą produktu lub marki (nie pokazuje 
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logotypów i marek produktów, sprzętu i itp.) 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie. 

2. Nadesłanie prac jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu przez autora. 

3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby biorące w nim udział 

na przetwarzanie przez Organizatora ich danych na potrzeby konkursu, w szczególności na 

podanie imion i nazwisk, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1977 r. o ochronie  danych  

osobowych. 

4. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu. 

5. Formularz zgłoszeniowy do konkursy wraz z oświadczeniami stanowią integralną część 

Regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta zgłoszenia 

Konkurs na internetowy mem 

„Dulscy są wśród nas” – współczesne oblicza dulszczyzny 

w ramach Narodowego Czytania 2021 

 

 

1. Imię, nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania, nazwa szkoły:  

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

2. Imię, nazwisko oraz dane kontaktowe opiekuna: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

……………………………………………. 

Podpis rodzica/opiekuna 

 

 

Zgoda rodziców/ opiekunów prawnych dziecka 

 
Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska autora pracy, wizerunku, w związku z udziałem 

w konkursie internetowym na mem  „Dulscy są wśród nas” – współczesne oblicza dulszczyzny w ramach Narodowego 

Czytania 2021 we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. Wyrażam również 

zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie 

prowadzenia i realizacji konkursu oraz promocji działalności MiPBP w Dębicy.  

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie 

wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1662 z późn. zm.) informuję, iż administratorem Państwa dobrowolnie 

podanych danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy. Dane osobowe będą przetwarzane w 

celu zakresie prowadzenia i realizacji konkursu oraz promocji działalności MiPBP w Dębicy. Posiada Pani/Pan prawo dostępu 

do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

 

 

……………………………………………. 

Podpis rodzica/opiekuna 


