
Regulamin konkursu na nazwę dla bibliotecznych zajęć literacko – plastycznych.

W maju br. w Tygodniu Bibliotek zainaugurowaliśmy cykl comiesięcznych 

zajęć literacko – plastycznych dla dzieci. 

Zajęcia stały się stałym elementem oferty czytelniczej, dlatego też prosimy o pomoc w ich nazwaniu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice

2. Konkurs trwa od 20.08.2018 r. do 11.09.2018 r.

3.  Regulamin  stanowi  podstawę konkursu i  określa  w szczególności  zasady i  warunki  uczestnictwa,
prawa i obowiązki uczestników oraz politykę prywatności konkursu.

4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z pełną akceptacją przez uczestnika regulaminu oraz
zgodą  na  publikację  danych  osobowych.  Uczestnik  zobowiązuje  się  przestrzegania  określonych  w
regulaminie  zasad,  jak  również  potwierdza,  iż  spełnia  wszystkie  warunki,  które  uprawniają  go  do
udziału w konkursie.

ZAŁOŻENIA KONKURSU

1.  Celem konkursu jest  wybór  najciekawszej  i  najoryginalniejszej  nazwy dla  bibliotecznych zajęć
literacko –  plastycznych dla  dzieci  odbywających się  w Bibliotece Publicznej Gminy Stare Babice.
Nazwa powinna być jednowyrazowa o treści nawiązującej do biblioteki. 

2. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku  3 – 13 lat i ma zasięg lokalny.

3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję nazwy.

WARUNKI UCZESTNICTWA I PRAWA AUTORSKIE

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zgłoszenia poprzez formularz elektroniczny
dostępny na stronie biblioteki do dnia 11.09.2018 r. do północy.

3. Za dziecko zgłoszenia powinien dokonać prawny opiekun.

4. Zgłoszenie propozycji do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na
rzecz Organizatora, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach
pokrewnych (Dz.  U.  z  2006 r.  Nr  90,  poz.  631  z  późn.  zm.)  oraz  do  publikacji  w wydawnictwach
wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

5. Wyboru dokona jury powołane przez Organizatora.

PRZEBIEG KONKURSU. NAGRODY

1.  Spośród  wszystkich  nadesłanych  propozycji  jury  powołane  przez  Organizatora  wybierze
najciekawszą nazwę.
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Dla zwycięzców Konkursu przewidziane są nagrody:

1. Nagroda główna dla zwycięzcy w postaci tabletu.

2. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają drobne upominki. 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 17.09.2018 roku.

2.  Wyniki  Konkursu  zostaną ogłoszone  na  stronie  Organizatora  a  laureaci  zostaną  powiadomieni  o
wygranej.
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