
ZASADY ZABAWY PN. „KSIĄŻKA ZAWSZE JEST PRZY MNIE”

ORGANIZATOR:

Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

CELE: 

1. popularyzacja czytelnictwa

2. rozwijanie wyobraźni i kreatywności

3. promocja biblioteki 

ZASADY:

1. Zabawa adresowana jest do młodzieży od 16. roku życia oraz dorosłych.

2. Nabór prac trwa od  29 kwietnia do 6 maja.

3. Przystępując do Zabawy uczestnik akceptuje niniejsze zasady oraz zapewnia, że posiada pełnię
praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie narusza
dóbr osobistych, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawem chronionych
oraz wyraża zgodę na publiczną ekspozycję zdjęć.

4. Warunkiem udziału w Zabawie jest wykonanie fotografii z książką  (drukowaną, audiobookiem,
e-bookiem), która nam towarzyszy w codziennych i niecodziennych sytuacjach życiowych  np.:
książka zabrana na piknik, na wycieczkę, na spacer.

5. Okładka książki znajdującej się na fotografii nie może być w całości weksponowana.

6. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 prace.

7. Organizator  ma  prawo  odrzucenia  nadesłanych  fotografii  na  podstawie  niezgodności  
z warunkami Zabawy lub złej jakości technicznej. 

8. Do każdej  fotografii  należy  dołączyć  dane:  imię  i  nazwisko,  telefon  kontaktowy lub  adres
poczty elektronicznej.

9. Fotografie  zapisane  w  formacie  JPG   i  w  rozdzielczości  fotografii  2121x3000  pikseli  (do
formatu A 3) cm należy przesłać na adres: wypozyczalnia@bmino.pl do 6 maja 2021 r.

10. W Zabawie mogą wziąć udział jedynie prace będące oryginalnymi pracami autorów.

11. Prace, które nie spełnią warunków przedstawionych w zasadach Zabawy nie będą brane pod
uwagę.

12. Dostarczone  fotografie  wyeksponowane  zostaną  na  miniwystawie  pn.  „Książka  zawsze  jest
przy mnie” podczas Tygodnia Bibliotek.

mailto:wypozyczalnia@bmino.pl


13. Dla osób, które nadeślą fotografie przewidziano drobne upominki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Podane dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania
ich obowiązków związanych z Zabawą oraz dla celów marketingowych związanych z promocją
wydarzenia.  Dane będą  chronione  zgodnie  z  Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego  i
Rady  (UE)  2016/679  z  27.04.2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z
przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  
o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. 

2. Uczestnicy  podpisują  oświadczenie  (załącznik)  i  dostarczają  na  adres  (osobiście,  pocztą
tradycyjną lub elektroniczną- skan lub fotografia oświadczenia): Biblioteka Miejska im. Jana
Kasprowicza,  Wypożyczalnia  dla  Dorosłych  ul.  Kilińskiego  16,  88-100  Inowrocław;
wypozyczalnia@bmino.pl

3. Organizatorzy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  prawnej  za  naruszenie  praw autorskich  osób
trzecich przez uczestników konkursu.

4. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady Zabawy.

5. Zasady Zabawy dostępne są na stronie internetowej: www.jan-kasprowicz.bmino.pl


