
Regulamin konkursu czytelniczego

„Valar Morghulis – Valar Dohaeris”

Celem konkursu jest:

 rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury,
 pobudzanie fantazji i wyobraźni uczestników,
 sprawdzenie stopnia znajomości treści książki i serialu, 
 rozwijanie zdrowego współzawodnictwa,
 popularyzacja literatury i filmu fantastycznego.

I. Zasady uczestnictwa:   

Termin zgłoszeń upływa 16 października 2019 r.

Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do uczestników którzy ukończyli 16 lat.

Eliminacje pisemne odbędą się 18 października 2019 r. o godz. 16  30    w Filii nr 4 Biblioteki   
Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, przy ul. Poprzecznej 29.

Finał odbędzie się 25 października 2019 r. o godz. 16  30   w Filii nr 4 Biblioteki Miejskiej im. Jana   
Kasprowicza w Inowrocławiu, przy ul. Poprzecznej 29. 

Każdy z uczestników finału będzie odpowiadał na 7 pytań.

W przypadku równej ilości punktów przewiduje się dogrywkę.   

II. Warunki konkursu :

Znajomość książki George R.R Martina „Starcie królów”.

Znajomość drugiego sezonu serialu „Gra o tron”.

III. Nagrody:

Zwycięzcy otrzymają  nagrody książkowe ufundowane przez Organizatora.

IV. Uwagi :

1. Zgłoszenia  przyjmują  wszystkie  Filie  Biblioteki  Miejskiej  im.  Jana  Kasprowicza
w Inowrocławiu.

2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przepro-
wadzenia konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 roku
Dz. U. 2018 poz.1000), w tym na publikację imienia i nazwiska, a także wizerunku na łamach
stron internetowych, portali społecznościowych i w informacjach medialnych; administrato-
rem danych osobowych jest Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza z siedzibą w Inowro-
cławiu przy ul. Kilińskiego 16; każdemu uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu
do jego danych i ich poprawienia.



3. Zgłoszenie  do  konkursu  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  regulaminu;  spory
odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora

4. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie jury konkursu.

5. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu oraz przerwania, zmiany terminu lub
odwołania konkursu. Wszelkie zmiany dokonane przez Organizatora będą publikowane na
stronie www.jan-kasprowicz.bmino.pl

7. Wszelkich  informacji  udziela  Dorota  Kubska,  telefon  52-357-51-08,  
e-mail: filia4@bmino.pl                                                           

                


