
Regulamin konkursu
„Ku pokrzepieniu serc”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Ku pokrzepieniu serc” (dalej: Konkurs) jest Miejska Biblioteka
Publiczna  w  Szczecinie  (dalej:  Organizator).  Czynności  organizacyjne  związane  z
konkursem Organizator będzie podejmował w filii bibliotecznej nr 4 przy ul. Barnima 25 (
tel. 91 42 33 374, f4@mbp.szczecin.pl).

2. Celem konkursu jest propagowanie twórczości Henryka Sienkiewicza.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na  

pytania, które zamieszczono na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu.

4. W Konkursie mogą brać udział  wszyscy czytelnicy MBP w Szczecinie.  Z tego powodu
pytania konkursowe opracowano w dwóch wariantach (I  wariant  skierowany jest  do
czytelników dorosłych, II wariant pytań opracowano dla uczniów szkoły podstawowej).
W  przypadku  udziału  osoby  niepełnoletniej  wymagana  jest  zgoda  przedstawiciela
ustawowego.

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej
rodziny pracownika.

§ 2
Składanie prac

1. Uczestnik Konkursu może złożyć jedną pracę.
2. Złożenie pracy następuje drogą elektroniczną, na adres f4@mbp.szczecin.pl jeżeli praca

została utrwalona w formacie elektronicznym - lub w siedzibie wskazanej w § 1 ust. 1.
3. Termin na złożenie prac ustala się na dzień 15 października 2016 r.

§3
Niezbędne oświadczenia uczestnika 

Uczestnik Konkursu powinien złożyć niezbędne oświadczenie między innymi w przedmiocie
znajomości Regulaminu i zgody na wykorzystanie danych osobowych stanowiące załącznik
nr 1 do Regulaminu.

§ 4
Nagrody i ocena prac

1. Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród w kategorii I:
a. za I miejsce: nagroda książkowa
b. za II miejsce: nagroda książkowa
c. za III miejsce: nagroda książkowa

Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród w kategorii II:
d. za I miejsce: nagroda książkowa, gra planszowa
e. za II miejsce: nagroda książkowa
f. za III miejsce: nagroda książkowa

2. Powołanie Jury Konkursu (dalej: Jury) należy do Organizatora.
3. Jury  ma  prawo  dyskwalifikacji  prac  nie  realizujących  tematu  konkursu  lub  nie

spełniających  innych  zasad  konkursu,  w  szczególności  złożonych  bez  wymaganego
oświadczenia. Jury ma prawo nie wyłaniania zwycięzców.

4. Ogłoszenie wyników planowane jest na dzień 21 października 2016 r.
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5. Ogłoszenie  wyników  następuje  21  października  2016  r.  na  stronie  internetowej
Organizatora - www.mbp.szczecin.pl.

6. Ogłoszone decyzje jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu, chyba że decyzja jury
była inna niż ogłoszona.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Organizator oraz wyłonieni zwycięzcy współpracują ze sobą przy przekazywaniu nagród.
2. Koszty uczestnictwa w konkursie obciążają uczestnika.
3. Organizator  może  dokonać  zmiany  Regulaminu  w  sposób  nie  sprzeciwiający  się

uzasadnionym potrzebom i uczciwemu uregulowaniu skutków zaistniałych zdarzeń.
4. Wątpliwości  interpretacyjne  wynikłe  na  gruncie  niniejszego  Regulaminu  rozstrzyga

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.
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Załącznik nr 1

Oświadczenie

Imię i nazwisko uczestnika ……………………………..…………………………… (pole obowiązkowe),
Numer ID czytelnika : …....…………………………… (pole obowiązkowe jeżeli nie wypełniono pola 
poniższego),
Telefon i/lub adres e-mailowy …………..…………………………… (pole obowiązkowe jeżeli nie podano 
numeru ID)

Uwaga – oświadczenie podpisane przez przedstawiciela niepełnoletniego uczestnika odnosi się
do tego niepełnoletniego uczestnika.

Oświadczam, że:
1) akceptuję Regulamin Konkursu,
2) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych przez Miejską Bibliotekę

Publiczną w Szczecinie 71-302 Szczecin ul. Hoene-Wrońskiego 1, na potrzeby konkursu
zgodnie  z  ustawą o ochronie  danych osobowych z  dnia 29.08.1997 r.  (Dz.U.  Nr  133
poz.833 z pózn. zm.),

3) wyrażam  zgodę  na  publikację  mojego  wizerunku  w  materiałach  sprawozdawczych
dotyczących  Konkursu  w  przypadku  gdyby  z  tego  wydarzenia  powstał  materiał
fotograficzny,

………………………………………………………..
Czytelny podpis uczestnika pełnoletniego
lub przedstawiciela ustawowego uczestnika niepełnoletniego
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