REGULAMIN KONKURSU „ZGRANA BIBLIOTEKA”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Zgrana biblioteka” i jest zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem konkursu jest Barbara Maria Morawiec – redaktor naczelna Lustra Biblioteki.
3. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do
czasu jego zakończenia na podstawie poniższych postanowień.
4. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
5. Regulamin Konkursu zostanie udostępniony w Internecie, na stronie www.lustrobiblioteki.pl.
6. Konkurs odbywać będzie się w terminie od 06.12.2017 – 20.12.2017.
7. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Wydawnictwo Egmont.
8. W Konkursie mogą brać udział wszystkie biblioteki.
II. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może zostać każda osoba, która:
a) jest zatrudniona w bibliotece;
b) jest pełnoletnia;
c) nie jest współpracownikiem Organizatora;
d) nie jest spokrewniona/spowinowacona z współpracownikami Organizatora oraz Organizatorem.
2. Warunki:
a) Uczestnik Konkursu musi podać pełną afiliację i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wzór załącznik nr 1;
b) wykonanie zdjęcia nawiązującego do gier planszowych w bibliotece;
c) wysłanie e-maila zgłoszeniowego na adres organizatora konkurs@lustrobiblioteki.pl do dnia 20.12.2017;
e) 1 bibliotekę może reprezentować kilku bibliotekarzy;
f) Uczestnik może zgłosić do konkursu 1 zdjęcie;
g) zdjęcie konkursowe musi być w formacie JPG, a jego wielkość nie przekraczać 5 MB. Zdjęcia mogą zawierać
dodatkowe elementy i być modyfikowane w programie graficznym;
h) zdjęcie musi być opatrzone krótkim opisem lub hasłem zachęcającym do grania;
i) Uczestnik nie może przesłać w konkursie zdjęcia nagrodzonego lub wykonanego w innym konkursie;
j) Uczestnik musi być autorem zdjęcia lub zdobyć stosowną zgodę od autora na wykorzystanie, rozpowszechnianie i
udostepnienie zdjęcia na różnych polach eksploatacji. Przekazanie zdjęcia oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały
ani nie naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz
że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do
wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w niniejszym regulaminie. W przypadku
wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba
przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze
skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie
powstaną z tego tytułu;
k) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, akceptacja i przestrzeganie jego postanowień przez każdego Uczestnika;
l) Zgłoszenie zdjęcia do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: zamieszczenie zdjęcia w galerii konkursowej z
udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie,
udostepnienie i rozpowszechnienie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www i mediach
społecznościowych Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych i
wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem.
III. NAGRODY
1. Organizator konkursu przyznaje 5 nagród.
2. Nagrody otrzyma 5 bibliotek.
3. Nagrody:
•
Miejsce I-II – nagroda zestaw 4 gier. Tytuły: Pentago, SłowoStwory, Polowanie na Robale, Torres;
•
Miejsce III-V – nagroda zestaw 3 gier. Tytuły: Pentago, SłowoStwory, Polowanie na Robale.
4. Zdobywcami nagród w Konkursie są osoby spełniające warunki niniejszego regulaminu.
5. O wyborze zwycięzców decyduje Organizator na podstawie wartości artystycznych i oryginalności nadesłanych fotografii
oraz kreatywności Uczestnika nad tworzeniem zdjęcia.
6. O wynikach Konkursu Organizator poinformuje w terminie do 14 dni roboczych od zakończenia Konkursu poprzez
umieszczenie odpowiedniego powiadomienia na stronie www.lustrobiblioteki.pl oraz mediach społecznościowych.
7. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu
na wskazany przez nich adres e-mail:
a) celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zwycięzca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na
adres Organizatora w terminie 5 dni od dnia wysłania powiadomienia o wygranej w Konkursie przez Organizatora, pod
rygorem przepadku prawa do nagrody;
b) w przypadku nie potwierdzenia odbioru nagrody przez danego Zwycięzcę Organizator zastrzega sobie prawo do
przyznania tej nagrody innemu uczestnikowi. Termin 5 dni na potwierdzenie woli przyjęcia nie podlega przedłużeniu pod
wszelkimi powodami;
c) nagrody zostaną przesłane Zwycięzcom na koszt Fundatora w ciągu 14 dni od potwierdzenia woli przyjęcia nagrody przez
Zwycięzcę.

8. Nie ma możliwości zmiany nagród rzeczowych na ich równowartość pieniężną bądź inne nagrody.
9. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych lub fałszywych informacji oraz danych
osobowych.
2. Uczestnik Konkursu dane osobowe podaje dobrowolnie, lecz są one niezbędne do zgłoszenia swojego udziału w
Konkursie i poinformowaniu o wygranej.
3. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich
poprawienia lub usunięcia.
4. Zmiana Regulaminu:
a) Organizatorowi przysługuje prawo do dokonania modyfikacji postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych powodów,
w każdym czasie, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn;
b) o ewentualnych modyfikacjach w Regulaminie Organizator ma obowiązek powiadomienia na stronie internetowej
www.lustrobiblioteki.pl.

ZAŁĄCZNIK NR 1
Tytuł e-mail – Zgrana biblioteka
Wzór treści e-mail
Zgłaszam udział [nazwa biblioteki] w konkursie Lustra Biblioteki.
Imię i nazwisko uczestnika
Nazwa użytkownika Facebook/profilu biblioteki
Stanowisko
Afiliacja - nazwa biblioteki, adres biblioteki – ulica, kod, miejscowość, województwo, link do strony internetowej biblioteki
(jeśli biblioteka posiada stronę internetową)
Dane kontaktowe biblioteki: telefon, adres e-mail
Dane kontaktowe uczestnika: telefon, adres e-mail
ZDJĘCIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ JAKO ZAŁĄCZNIK
OPIS ZDJĘCIA lub HASŁO ZACHĘCAJĄCE DO GRANIA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora dla potrzeb związanych z
przeprowadzeniem konkursu i ogłoszeniem jego wyników w mediach oraz na stronach internetowych Organizatora
Konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833).
Oświadczam, że jestem autorem nadesłanego zdjęcia/ posiadam stosowną zgodę od autora na wykorzystanie*,
rozpowszechnianie i udostepnienie zdjęcia na różnych polach eksploatacji.
•
podkreślić właściwe
Oświadczam, że przekazanie zdjęcia/zdjęć oznacza jednocześnie, że nie zagrażają ani nie naruszają one praw osób trzecich,
w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że mam zgody osób, których wizerunki
utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w
regulaminie Konkursu. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw
określonych w regulaminie Konkursu zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie osoba odpowiedzialna, koszty
poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od
wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

