
REGULAMIN KONKURSU

„Widok na wieże”

§ 1. Organizator

1. Organizatorem konkursu „Widok na wieże” (zwanego dalej Konkursem) jest Biblioteka Miejska 

im. Jana Kasprowicza, ul. Jana Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław.

§ 2. Zasady Konkursu

1. Konkurs trwa od 18 do 30 listopada 2019 r. włącznie.

2. Konkurs organizowany jest z okazji przypadającej w tym roku 100. rocznicy urodzin pisarza 

Gustawa Herlinga – Grudzińskiego, którą Sejm Rzeczpospolitej uczcił, nadając jemu patronat nad 

2019 rokiem. Biblioteka Miejska natomiast zorganizowała wystawę „Gustaw Herling – Grudziński.

Fotobiografia”, którą można zwiedzać przez cały czas trwania konkursu w Saloniku Literacko-

Artystycznym przy ul. Kilińskiego 16. Tytuł Konkursu nawiązuje do opowiadania „Wieża” 

zamieszczonego w zbiorze, będącym polskim debiutem pisarza w 1988 roku.

3. Celem Konkursu jest popularyzacja postaci i twórczości Gustawa Herlinga – Grudzińskiego, 

a także zwrócenie uwagi na ciekawą, inowrocławską architekturę.

4. Zadaniem uczestników Konkursu będzie przyporządkowanie fragmentu wieży do nazwy 

inowrocławskiego budynku. Należy wybrać i zaznaczyć nazwę obiektu.

§ 3. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby powyżej 15. roku życia

2. Do Konkursu mogą przystąpić wszyscy, którzy:

 zapoznają się z regulaminem,

 wykonają zadania konkursowe na stronie internetowej Biblioteki 

(www.jan-kasprowicz.bmino.pl),

 podadzą dokładne dane osobowe (imię i nazwisko) i teleadresowe (informacje te, zgodnie

z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, objęte są tajemnicą).

3. Każdy uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz.



4. Poprzez udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na:

opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz 

w informacjach medialnych wizerunku uczestnika, oraz imienia i nazwiska uczestnika.

§ 4. Zwycięzcy Gry

1. Nagrodami przewidzianymi w Konkursie są trzy zestawy gadżetów Biblioteki Miejskiej im. Jana 

Kasprowicza w Inowrocławiu.

2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w drodze losowania spośród osób, które prawidłowo wykonają

zadanie konkursowe oraz podadzą dane kontaktowe. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie

lub  e-mailowo  o  wygranej.  Informacje  o  wynikach  zostaną  również  zamieszczone  na  stronie

internetowej Biblioteki i jej profilu na portalu Facebook. Nagrody będą do odbioru w Wypożyczalni

dla Dorosłych (ul. Kilińskiego 16) w ciągu tygodnia od ogłoszenia wyników.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora oraz we wszystkich 

placówkach Organizatora.

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, 

głos rozstrzygający należy do Organizatora.


