
Regulamin konkursu „Dyktando z Lemem”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Dyktando z Lemem” jest Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza
z siedzibą w Inowrocławiu, Oddział dla Dzieci „Tajemniczy Ogród” przy ul. Jana Kilińskiego 16.

2. Data rozpoczęcia konkursu: 22.02.2021 r.

4. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na twórczość Stanisława Lema oraz zachęcenie do zabawy
ortograficznej i zręcznościowej.

5. Konkurs skierowany jest uczniów klas IV-VIII - mieszkańców Inowrocławia i powiatu 
inowrocławskiego.

6. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu będą publikowane na stronie internetowej
Organizatora www.jan-kasprowicz.bmino.pl oraz na jego fanpage’u na Facebook’u
www.facebook.com/bmijk.inowroclaw/.

7. Uczestnik poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych w celu przeprowadzenia konkursu, w tym na publikację imion i nazwisk laureatów na
stronie internetowej Organizatora i jego profilu na Facebook’u oraz w lokalnych mediach (zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. Dz. U. 2018 poz. 1000);
administratorem danych osobowych jest Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza z siedzibą 
w Inowrocławiu przy ul. Jana Kilińskiego 16.

8. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 2 Zasady konkursu

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV-VIII.

2. Mogą przystąpić do niego osoby, które:

• zapoznają się z regulaminem,
• podadzą dokładne dane osobowe - imię i nazwisko uczestnika, imię i nazwisko rodzica lub 

opiekuna prawnego, numer telefonu i adres e-mailowy.
• wykonają zadanie na stronie internetowej Biblioteki Miejskiej 

(www.jan-kasprowicz.bmino.pl) w dniach 22.02.-28.02.2021 r.

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

§ 3 Rozstrzygnięcie konkursu

1. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu
o zasady określone w niniejszym regulaminie.



3. Komisja oceniająca prace weźmie pod uwagę następujące kryteria:
a) najkrótszy czas w jakim było rozwiązane dyktando
b) oraz jego poprawność.

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 02.03.2021 r., o godz. 10:00 na stronie internetowej i 
Facebooku biblioteki.

5. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie
decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.


