Regulamin konkursu PRZYTUL KSIĄŻKĘ
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos.
2. Regulamin stanowi podstawę konkursu i określa w szczególności zasady i warunki
uczestnictwa, prawa i obowiązki uczestników oraz politykę prywatności konkursu.
3. 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 promocja czytelnictwa.
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych.
3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia - „selfie” z książką, zgodnie z definicją
„selfie”: rodzaj fotografii autoportretowej, zazwyczaj wykonywanej z trzymanego w
ręku lub na kijku do selfie aparatu cyfrowego, kamery lub telefonu komórkowego.
Zdjęcie przedstawia zazwyczaj samego siebie (w tym przypadku fotografa) lub jego
odbicie w lustrze.
4. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie.
5. Przedmioty niezbędne do wykonania zadania konkursowego uczestnik zapewnia we
własnym zakresie.
WARUNKI UCZESTNICTWA I PRAWA AUTORSKIE
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zrobienie sobie zdjęcia, selfie z książką i
przesłanie go na adres email: bpgkampinos@gmail.com do dnia – 28 października br.
wraz z danymi osobowymi tj.: imię i nazwisko, numer telefonu.
2. Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi konkursu zgody na
publikację oraz podanie nazwiska autora w materiałach promocyjnych związanych z
konkursem, a także wykorzystanie zdjęcia w celach promocyjnych.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w drodze internetowego głosowania.
4. Zgłoszenie do konkursu zdjęcia równoważne jest z oświadczeniem, iż uczestnik jest
właścicielem wszelkich praw autorskich (osobistych, majątkowych) i niniejszym
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przekazuje Organizatorowi, czyli Bibliotece Publicznej Gminy Kampinos prawa do
nieodpłatnego wykorzystania zdjęcia konkursowego w dowolny sposób, bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych na wszelkich polach eksploatacji.
5. Uczestnik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia
będzie formułowała roszczenia dotyczące zdjęcia zgłoszonego w konkursie.
NAGRODY
Dla zwycięzców Konkursu przewidziane są nagrody
1. Nagroda główna dla zwycięzcy w postaci zestawu 20 książek z zakresu literatury
dziecięcej, literatury dla dorosłych oraz karta prezentowa empik o wartości 30 zł.
2. Pięć kolejnych zdjęć, które uzyskają najwyższą liczbę głosów otrzymają książkę –
album dot. historii Polski oraz kartę prezentową empik o wartości 30 zł.

Nagrody książkowe w konkursie zostały ufundowane przez: Wydawnictwo Rebis, Wydawnictwo
Zakamarki, Wydawnictwo Zielona Sowa.
Karty prezentowe empik zostały ufundowane przez firmę Lyreco.
ZASADY KONKURSU
1. Wybór zwycięskiego zdjęcia odbędzie się w drodze głosowania internetowego.
Internauci dokonają wyboru najlepszego zdjęcia poprzez głosowanie na stronie
biblioteki biblioteka.kampinos.pl w terminie do 14 listopada 2016 roku do północy.
2. W konkursie zwycięża zdjęcie, które uzyska najwyższą liczbę głosów w głosowaniu
internetowym.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 18 listopada 2016 roku.
2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie Organizatora biblioteka.kampinos.pl, a
laureaci zostaną powiadomieni o wygranej.
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