Regulamin Konkursu „Zostań Bibliomanem”
1.Postanowienia ogólne.
1.1 Celem Konkursu jest promocja czytelnictwa, rozwijanie aktywności twórczej dzieci oraz promocja
działalności Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych przy ul. Meissnera 5.
1.2 Zadaniem uczestników Konkursu jest stworzenie recenzji (plastycznej lub literackiej) na temat książki
wypożyczonej w Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych – w dziale „Mały Poliglota”.
2. Organizator i czas trwania Konkursu.
2.1 Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy PragaPołudnie m.st. Warszawy, Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych, zwana dalej WZO.
2.2 Konkurs rozpocznie się w dniu 11.05.2019 r.
2.3 Zamknięcie Konkursu nastąpi 30.05.2018 r. o godz. 20.00.
3. Warunki uczestnictwa
3.1 Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która nie ukończyła 12 lat, posiadająca ważną,
aktywną kartę biblioteczną w WZO.
3.2 Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i wypełnienia karty
zgłoszeniowej.
3.3 Wypełnienie karty zgłoszeniowej oznacza akceptację Regulaminu Konkursu i zgodę na przetwarzanie
danych osobowych do celów Konkursu.
4. Zasady Konkursu
4.1 Każdy uczestnik ma prawo złożenia maksymalnie dwóch prac konkursowych.
4.2 Praca może być napisana lub wykonana dowolną techniką plastyczną.
4.3 Prace pisemne można składać osobiście w WZO lub przesłać na adres obcojezyczna@bppragapd.pl
z dopiskiem „Zostań Bibliomanem”.
4.4 Prace plastyczne należy złożyć w WZO.
4.5 Na wszystkich pracach powinny znaleźć się następujące informacje: imię, nazwisko, wiek uczestnika
oraz tytuł i nazwisko autora recenzowanej książki.
4.6 Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
Kategoria I:
do 6 lat;
Kategoria II:
7-9 lat;
Kategoria III: 10-12 lat.
4.7 Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej
pracy.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród.
5.1 Jury powołane przez Organizatora wybierze trzy najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej. Ich
autorzy otrzymają nagrody rzeczowe, a prace do 15.06.2019 będą prezentowane w przestrzeni Biblioteki
Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy przy ul. Meissnera 5.
5.2 Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się 1.06.2019 r., a wyniki zostaną ogłoszone na stronie
www.bppragapd.pl/wypozyczalnia-zbiorow-obcojezycznych oraz na fanpage’u WZO - obcojęzyczna /
foreign languages library
5.3 Nagrody będą czekały na uczestników, do odbioru w WZO do 30.06.2019 r. Po tym terminie nagroda
przepada.
6. Postanowienia końcowe
6.1 Regulamin znajduje się do wglądu w WZO i na stronie www.bppragapd.pl/wypozyczalnia-zbiorowobcojezycznych.
6.2 Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: obcojezyczna@bppragapd.pl oraz pod numer
telefonu 22 613 62 73.

Karta zgłoszeniowa
– konkurs „Zostań Bibliomanem”

Imię i nazwisko autora:
..................................................................................................................................... Wiek…….............
Oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez
Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie
z regulaminem Konkursu. Oświadczam, że jestem autorem pracy przekazanej na Konkurs oraz, że nie
narusza ona jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Konkursu
„Zostań Bibliomanem”.

........................................................................
Podpis autora

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA
.............................................................
(miejscowość, data)
Wyrażam zgodę na udział

................................................................................................................................,
(imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika Konkursu)
którego jestem prawnym opiekunem, w Konkursie „Zostań Bibliomanem”. Oświadczam, iż
zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i akceptuję jego postanowienia. Ponadto, wyrażam zgodę
na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu dla
celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z regulaminem Konkursu.

.....................................................
podpis rodzica/opiekuna

