REGULAMIN KONKURSU
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu „Fantastyczne Słowa” jest Wypożyczalnia dla Dorosłych i
Młodzieży nr 78, ul. Majdańska 5.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, poprzez stronę filii na
Facebooku Biblioteki na Majdańskiej (www.facebook.com/BibliotekaNaMajdanskiej).

§2
CELE KONKURSU
1. Zaproszenie fanów fantastyki do odwiedzenia i skorzystania z bogatego księgozbioru
gatunku Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 78 przy ul. Majdańskiej, będącej
filią Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st.
Warszawy.
2. Zachęcenie warszawskich Czytelników do uczestnictwa w kulturze oraz podejmowania
twórczych działań w czasie pandemii.
3. Promocja czytelnictwa.

§3
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru
telefonu kontaktowego, niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnicy wyrażają zgodę na zastosowanie się do
niniejszego regulaminu oraz akceptują zgodę na przetwarzanie danych osobowych
poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Facebooku
(www.facebook.com/BibliotekaNaMajdanskiej). Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu
przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
§4
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba powyżej 18. roku życia,
która nie jest pracownikiem Biblioteki.

2. Konkurs polega na poprawnym podaniu autorów i tytułów książek, z których pochodzą
cytaty.
3. Cytatów będzie 10 i będą ukazywały się w każdy wtorek i czwartek. Pierwszy cytat
pojawi się 2 marca 2021, a ostatni 1 kwietnia 2021 r.
4. Na odpowiedzi będziemy czekali do godziny 24.00 następnego dnia tj. do godziny 24.00
w środę na odpowiedź do cytatu pojawiającego się we wtorek i do piątku dla cytatu
czwartkowego (decyduje data wysłania maila).
5. Uczestnik będzie otrzymywał odpowiedź zwrotną na swojego maila, potwierdzającą
otrzymanie zgłoszonej odpowiedzi.
6. Odpowiedzi należy wysyłać ze swoim imieniem i nazwiskiem pod adres
m.szymborska@bppragapd.pl.
7. Odpowiedzi NIE MOŻNA umieszczać w komentarzach pod postami.
8. Dla trojga laureatów przewidziane są nagrody w postaci bonów podarunkowych.
9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Organizator zastrzega
sobie prawo do zmian i poprawek w niniejszym regulaminie.
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§5
KRYTERIA OCENY
Konkurs wygrywa ten, kto udzieli najwięcej poprawnych odpowiedzi.
Jeżeli wpłynie więcej niż jeden poprawny komplet odpowiedzi, będzie brany pod uwagę
czas wpłynięcia maila z odpowiedzią.
Poprawne odpowiedzi zostaną ogłoszone na Facebooku Biblioteki na Majdańskiej.
Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w
przeciągu 10 dni kalendarzowych od zakończenia Konkursu, na adres e-mail wskazany
przez niego w trakcie Konkursu.
Odbiór nagrody będzie możliwy w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 78,
ul. Majdańska 5, w przeciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych, od momentu
powiadomienia o wygranej, w godzinach pracy biblioteki.
Jeżeli odbiór nagrody nie nastąpi ww. wymienionym terminie, nagroda przepada.

Niniejszy
regulamin
jest
dostępny
na
stronie
internetowej
Biblioteki
(http://bppragapd.pl/)
oraz
na
Facebooku
Biblioteki
na
Majdańskiej
(www.facebook.com/BibliotekaNaMajdanskiej). Szczegółowe informacje można uzyskać
za pośrednictwem poczty elektronicznej m.szymborska@bppragapd.pl lub pod nr telefonu
22 813 27 22.

