
REGULAMIN KONKURSU

„Ja mówię, Ty godosz”

§ 1. Organizator

1. Organizatorem konkursu „Ja mówię, Ty godosz” (zwanego dalej Konkursem) jest Biblioteka 

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

§ 2. Zasady Konkursu

1. Konkurs trwa od 10 do 21 lutego 2020 r. włącznie.

2. Konkurs organizowany jest z okazji obchodzonego 21 lutego Międzynarodowego Dnia Języka 

Ojczystego. Dzień ten został  ustanowiony przez UNESCO, aby podkreślić różnorodność językową 

i kulturową świata, a także zwrócić uwagę na języki zagrożone i ginące.

3. Celem Konkursu jest popularyzacja tego wydarzenia, a także poszerzenie wiedzy z zakresu 

dialektów i gwar występujących w Polsce.

4. Zadaniem uczestników Konkursu będzie udzielenie odpowiedzi na 20 pytań, poprzez wybór 

prawidłowej odpowiedzi spośród trzech propozycji.

§ 3. Uczestnicy Konkursu-

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby od 12. roku życia

2. Do Konkursu mogą przystąpić wszyscy, którzy:

 zapoznają się z regulaminem,

 wykonają zadanie konkursowe i oddadzą wycięty kupon konkursowy w dowolnej placówce 

Biblioteki w godzinach otwarcia.

 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 konkursu

1. Nagrodami przewidzianymi w Konkursie są trzy zestawy drobnych upominków od Biblioteki 

Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

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

zadanie  konkursowe,  a  więc  odpowiedzą  prawidłowo na  wszystkie  pytania  oraz  podadzą  dane

kontaktowe. Losowanie odbędzie się 26 lutego. 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 Czytelni

Biblioteki Głównej  (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.


