
Zasady uczestnictwa w Konkursie: 

1. Jeden Autor może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę plastyczną lub literacką  

zgodnie z kategorią wiekową. 

2. Termin i miejsce składania prac: 

 Prace należy składać osobiście, drogą mailową (w przypadku prac literackich), 

bądź za pośrednictwem poczty do dnia 12.12.2017 r. w Księgarni TAK 

Czytam (ul. Szewska 5, 31-009 Kraków).  

 Decyduje data stempla pocztowego.  Prace plastyczne zalecamy dostarczyć 

osobiście ze względu na możliwość  uszkodzenia drogą pocztową. 

 Księgarnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-19:00  oraz w 

soboty i niedziele w godz. 10.00-17.00 

3. Kontakt: 

Koordynator Konkursu: 

BEATA TANISTRA 

Księgarnia TAK Czytam 

ul. Szewska 5 

31-009 Kraków 

tel. 12 431 78 18 

e-mail:  krakow@takczytam.pl, www.takczytam.pl/konkursy , 

www.facebook.com/tak.czytam 

4. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych, wg kategorii wiekowych. 

5. Prace zgłoszone na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej 

niepublikowanymi  i nienagrodzonymi w innych konkursach. 

6. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć wypełniony formularz  zgłoszeniowy 

dostępny:        

• w siedzibie Organizatora 

• na stronie www.takczytam.pl/konkursy 

Uwaga! Brak informacji pozwalających skontaktować się bezpośrednio z 

uczestnikiem lub jego rodzicem/opiekunem wykluczy z udziału w Konkursie 

7. Ideą konkursu jest stworzenie przez uczestników LISTY ŻYCZEŃ DO ŚWIĘTEGO 

MIKOŁAJA. Uczestnik w momencie zgłoszenia określa własną listę książek (z 

asortymentu Księgarni TAK Czytam), które stanowić będę część nagrody w 

przypadku jego zwycięstwa. Łączna wartość wytypowanych książek nie może 

przekroczyć 50 zł. Uczestnik może wybrać opcję NAGRODA NIESPODZIANKA i 

zdecydować się na określenie jedynie tematyki upominków książkowych. 

8. Prace zgłoszone na Konkurs muszą być pracami własnymi,  wcześniej 

niepublikowanymi  i nienagrodzonymi w innych konkursach. 

9. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 14.12.2017 na stronie 

http://takczytam.pl/konkursy oraz  https://www.facebook.com/takczytam . Informacje 

o laureatach przekażemy też drogą telefoniczną. 

10. Wręczenie nagród laureatom 

 Po odbiór nagród należy zgłosić się do Księgarni TAK Czytam w Krakowie  

(ul. Szewska 5), do dnia 24.12.2017. 

 Nagroda może być odebrana osobiście przez laureata bądź przez  

rodzica/opiekuna.      


