
    REGULAMIN KONKURSU                                    

        „Tuwima Julka wierszy kilka”
      § 1. Organizator

1. Organizatorem konkursu „Tuwima Julka wierszy kilka” jest Biblioteka Miejska im. Jana
Kasprowicza, ul. Jana Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław.

§ 2. Zasady konkursu
1. Konkurs trwa od 16 do 30 września 2019 roku włącznie.
2. Konkurs organizowany jest z okazji 125. rocznicy urodzin Juliana Tuwima – jednego z
najwybitniejszych poetów, którego utwory należą do klasyki literatury dziecięcej oraz cieszą
się niesłabnącym zainteresowaniem kolejnych pokoleń czytelników.
3.  Zadaniem  uczestnika  jest  udzielenie  poprawnych  odpowiedzi  na  pytania  zawarte  w
folderze konkursowym.
5. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania i wpisaniu swoich danych kontaktowych,
należy dostarczyć do jednej z placówek Organizatora wycięty z folderu kupon konkursowy–
w terminie określonym w pkt. 1.

6. Udział w konkursie jest bezpłatny.
§ 3. Uczestnicy Gry i zgłoszenia

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci do 10. roku życia.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest pobranie w jednej z placówek Organizatora
folderu konkursowego i zapoznanie się z treścią regulaminu.
3. Foldery konkursowe dostępne będą we wszystkich placówkach Organizatora w terminie
trwania konkursu.
4. Poprzez udział w konkursie opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na:
- przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia  konkursu  (zgodnie  z  ustawą  o  ochronie  danych osobowych z  dnia
10.05.2018 roku Dz.U. 2018 poz.1000); administratorem danych osobowych jest Biblioteka
Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu przy ul. Jana Kilińskiego 16.
-  opublikowanie  przez  Organizatora  na  łamach  stron  internetowych,  portali
społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku oraz  imienia  i  nazwiska
uczestnika.

§ 4. Zwycięzcy konkursu
1.  W losowaniu  nagród,  udział  wezmą  poprawnie  wypełnione  kupony  konkursowe   z
prawidłowymi odpowiedziami, dostarczone do dowolnej placówki Organizatora, do dnia 30
września 2019 roku.
2.  Laureaci  zostaną  poinformowani  o  wygranej  telefonicznie,  a  wyniki  zostaną
opublikowane  na  stronie  Organizatora  i  na  jego  fanpage'u,  nie  później  niż  do  11
października 2019 roku.

§ 5.Postanowienia końcowe
1.  Regulamin  znajduje  się  do  wglądu  na  stronie  internetowej  Organizatora  oraz  we
wszystkich jego placówkach.
2.  W  kwestiach  dotyczących  przebiegu  konkursu,  nieprzewidzianych  niniejszym
regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania konkursu
oraz wprowadzenia zmian w regulaminie z ważnych przyczyn.


