
Regulamin konkursu pn. „Kobieta w literaturze”

1.  Konkurs  internetowy  jest  organizowany  przez  Bibliotekę  Miejską  im.  Jana  Kasprowicza
(ul. Jana Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław), Czytelnię Biblioteki Głównej, zwaną dalej Organizatorem
z  okazji  Dnia  Kobiet.  Celem  konkursu  jest  propagowanie  twórczości  literackiej  i  popularyzacja
biblioteki. 

2. Data rozpoczęcia: 08.03.2021 r.

3. Data zakończenia: 21.03.2021 r. 

4.  Warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  jest  akceptacja  Regulaminu  i  wykonanie zadania
znajdującego  się  na  stronie  internetowej  (www.jan-kasprowicz.bmino.pl).  W  prezentowanych
fragmentach  utworów  w  wykropkowanych  miejscach  powinno  pojawić  się  imię  lub  nazwisko
bohaterki,  a  zadaniem uczestników jest  odgadnięcie  poszukiwanej  kobiety i  wpisanie  odpowiedzi
w aktywnej ramce. W każdej zagadce poszukiwana jest jedna osoba. W jednym z fragmentów brak
jest  wykropkowania,  należy  odgadnąć,  której  postaci  szukamy  na  podstawie  tekstu.  Oprócz
poprawności  wykonania  zadania,  liczy  się  również czas.  Zwyciężą  osoby,  które  wykonają  zadanie
bezbłędnie i w jak najkrótszym  czasie. W przypadku nie wyłonienia takich osób, zwyciężą osoby z jak
największą liczbą poprawnych odpowiedzi. W konkursie można wziąć udział  tylko raz. Na potrzeby
zabawy użyto fragmentów utworów ze strony www.wolnelektury.pl 

5. Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do wszystkich bez względu na wiek.

6.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  22.03.2021 r.  na stronie internetowej i  Facebooku biblioteki.
Czworo uczestników, którzy poprawnie wykonają zadanie i  wykonają je  w jak najkrótszym czasie
zostanie  nagrodzonych nowościami  książkowymi  i  upominkami  bibliotecznymi.  Odbiór  nagród
następuje osobiście. 

6. Poprzez zgłoszenie się do konkursu uczestnicy wyraża zgodę na:

 - przetwarzanie przez Organizatora  danych osobowych  uczestników w zakresie niezbędnym dla
przeprowadzenia Konkursu (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.
-opublikowanie imienia, nazwiska i wizerunku laureata na stronie internetowej Organizatora, na jej
fanpage'u oraz w informacjach medialnych.

7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

8. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywcy nagród w oparciu o zasady 
określone w niniejszym Regulaminie.

9. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązane przez Organizatora. Wszelkie decyzje
Organizatora będą wiążące i ostateczne. 

http://www.wolnelektury.pl/
http://www.jan-kasprowicz.bmino.pl/

