Regulamin konkursu „Łap książkę”
1. Konkurs „Łap książkę” jest organizowany przez Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprowicza
(ul. Jana Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław), Czytelnię Biblioteki Głównej, zwaną dalej
Organizatorem z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.
2. Data rozpoczęcia: 23.04.2021 r., godz. 12:00
Post konkursowy z tytułami 10 książek i wskazówkami do ich odnalezienia pojawi się na
bibliotecznym Facebooku w południe. Od tego czasu można przystąpić do poszukiwań
i publikowania zdjęć z odnalezionymi książkami pod postem oznaczonym hashtagiem #Łapksiążkę.
3. Data zakończenia: 23.04.2021 r., godz. 18:00.
Nieodnalezione książki pozostają w zasobach biblioteki.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja Regulaminu oraz wykonanie zadania
opisanego w niniejszym Regulaminie, a opublikowanego na stronie internetowej biblioteki.
5. Zadaniem uczestników jest odkrycie, na podstawie zamieszczonych podpowiedzi, wskazówek
lokalizacji książek na terenie naszego miasta. Po odkryciu umiejscowienia danej książki, uczestnik
ma za zadanie wykonać i umieścić zdjęcie odnalezionej książki (na fotografii może być też
fragment tego miejsca) na bibliotecznym Facebooku pod postem konkursowym i oznaczyć
hashtagiem #Łapksiążkę. W ten sposób inni dowiedzą się, że dana książka została już odnaleziona.
Po wykonaniu zadania książka należy do znalazcy. Uczestnik, który odnajdzie jeden z tytułów, nie
może brać już udziału w kolejnych poszukiwaniach.
6. Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do wszystkich bez względu na wiek.
7.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.
8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
9. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywcy nagród w oparciu
o zasady określone w niniejszym Regulaminie.
10. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązane przez Organizatora. Wszelkie
decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.

