REGULAMIN KONKURSU „KSIĄŻKOWE EMPORIUM”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Książkowe Emporium” i jest zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem konkursu jest Barbara Maria Morawiec (Lustro Biblioteki) oraz Wydawnictwo Zielona Sowa.
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 15.03.2018 – 30.05.2018.
7. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Wydawnictwo Zielona Sowa.
8. W Konkursie mogą brać udział wszystkie biblioteki publiczne, pedagogiczne i szkolne działające na terenie Polski.
9. Celami Konkursu są: rozbudzenie ciekawości bibliotekami, księgarniami i książkami, nauka czytania oraz
przeprowadzenie przez biblioteki warsztatów dla czytelników z wykorzystaniem książki „Panna Jones i Książkowe
Emporium”.
II. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może zostać każda osoba, która:
a) jest pełnoletnia;
b) jest zatrudniona w bibliotece;
c) nie jest współpracownikiem Organizatora;
d) nie jest spokrewniona/spowinowacona z współpracownikami Organizatora oraz Organizatorem.
2. Warunki:
a) W Konkursie mogą brać udział wszystkie biblioteki publiczne, pedagogiczne i szkolne działające na terenie Polski. Każda
biblioteka rozumiana jest jako biblioteka główna wraz z filiami.
b) Uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie lustrobiblioteki.pl, który jest zgłoszeniem do
Konkursu. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane według zasady kto pierwszy, ten lepszy. Pierwsze 50 bibliotek
otrzyma książkę „Panna Jones i Książkowe Emporium” wraz materiałami. Zgłoszenie Uczestnika poprzez formularz nie jest
jednoznaczne z zakwalifikowaniem do etapu I – Organizator do pierwszych 50 bibliotek, które zgłoszą swój udział
poprawnie wysyła potwierdzenie drogą e-mailową z informacją o zakwalifikowaniu do etapu II.
c) Uczestnik Konkursu musi podać pełną afiliację i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora
przy wypełnieniu formularza zgłoszeniowego;
d) Uczestnik reprezentujący daną bibliotekę może zgłosić ją tylko 1 raz. Zgłoszenia innych Uczestników reprezentujących tę
samą bibliotekę nie będą przyjmowane przez Organizatora.
e) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, akceptacja i przestrzeganie jego postanowień przez każdego Uczestnika;
f) udostepnienie informacji o wygranej na stronie internetowej biblioteki oraz mediach społecznościowych biblioteki (jeśli
biblioteka dysponuje takimi mediami).
3 Zasady Konkursu polegają na:
a) zgłoszeniu się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie lustrobiblioteki.pl;
b) zorganizowaniu minimum jednego warsztatu dla czytelników z wykorzystaniem otrzymanej książki, materiałów i
scenariusza (który może być dowolnie modyfikowany i dostosowywany do możliwości biblioteki);
c) nadesłaniu do Organizatora Relacji z warsztatów za pomocą formularza online przesłanego przez Organizatora. W relacji
muszą się znaleźć następujące informacje: nazwa biblioteki, tytuł spotkania, opis warsztatów, zdjęcia, link do strony www
biblioteki i social media, gdzie były promowane warsztaty;
d) włączeniu otrzymanej książki „Panna Jones i Książkowe Emporium” do księgozbioru biblioteki po organizacji
warsztatów;
e) w trakcie ogłaszania wyników Konkursu, promocji warsztatów biblioteka zobowiązana jest do poinformowania o
Organizatorach konkursu.
4. Relacja przygotowana przez bibliotekę i przesłana do Organizatora nie narusza przepisów prawa, ani dóbr osób trzecich,
do której przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe. Uczestnik posiada zgodę na
rozpowszechnienie wizerunku osób zamieszczonych w Relacji i ma prawo do ich rozpowszechniania i udostępniania.
5. Uczestnik po przesłaniu Relacji zezwala i udziela niewyłącznej licencji na korzystanie z nadesłanych Relacji na
wszystkich polach eksploatacji zarówno w wersji drukowanej, elektronicznej, audialnej, publicznego wyświetlania,
wykonywania na podstawie art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Licencja przekazywania przez
Uczestnika Organizatorowi jest nieodpłatna, nieograniczona czasowo i terytorialnie oraz obejmuje prawo do udzielania
sublicencji.
6. W razie podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko Organizatorowi na drodze procesu o naruszenie autorskich
praw osobistych lub majątkowych, prawa do wizerunku, wypowiedzi i korzystania z innych materiałów zawartych w Relacji,
w związku z korzystaniem przez Organizatorów z tych elementów zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu –
Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie zwolnić Organizatorów z wszelkich roszczeń, zaspokoić wszelkie uznane lub
prawomocnie zasądzone roszczenia uprawnionego wraz z kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji ugodowych.
III. HARMONOGRAM KONKURSU
1. Konkurs odbywać będzie się w terminie od 15.03.2018 – 30.05.2018 według poniższego harmonogramu:
Etap I
a) 15 marca 2018 r. – przyjmowanie zgłoszeń Uczestników;
b) do 16 marca 2018 r. – wyłonienie zwycięskich zgłoszeń i wysłanie potwierdzeń drogą elektroniczną;

c) do 23 marca 2018 r. – wysyłka książek do Uczestników;
Etap II
d) do 18 maja 2018 r. – realizacja zadania konkursowego;
e) do 30 maja 2018 r. – wybór przez Organizatorów najciekawszej Relacji.
2. W trakcie wyboru najciekawszej Relacji Organizator bierze pod uwagę jej oryginalność, kreatywność, atrakcyjność oraz
sposób przygotowania. Najciekawsza Relacja oraz wybrane materiały zostaną opublikowane na stronie lustrobiblioteki.pl.
IV. NAGRODY
1. Nagrody w postaci książki „Panna Jones i Książkowe Emporium” otrzymuje 50 bibliotek, które zgłoszą się jako pierwsze
poprzez dostępny na stronie lustrobiblioteki.pl formularz zgłoszeniowy.
2. Laureat najciekawszej Relacji zostanie nagrodzony zestawem 20 książek od Wydawnictwa Zielona Sowa (zwane dalej
„Zestawem książek” oraz publikacją Relacji na stronie lustrobiblioteki.pl.
3. Książki „Panna Jones i Książkowe Emporium” i Zestaw książek zostaną przesłane na koszt Fundatora zgodnie z
harmonogramem Konkursu. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za działania operatorów pocztowych oraz
telekomunikacyjnych oraz terminowość dostarczenia przesyłki, a także za nieprawidłowości wynikające z funkcjonowania
stron internetowych wykorzystywanych do prowadzenia Konkursu.
8. Nie ma możliwości zmiany książek i Zestawu książek na ich równowartość pieniężną bądź inne nagrody.
9. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
V. 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 udziale lub 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) Organizator ma prawo wykluczyć udział Uczestnika w przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu lub złamania
jednego z postanowień. O decyzji Organizatora zostanie powiadomiony drogą elektroniczną. Decyzja Organizatora jest
ostateczna.
c) o ewentualnych modyfikacjach w Regulaminie Organizator ma obowiązek powiadomienia na stronie internetowej
www.lustrobiblioteki.pl.

