Regulamin konkursu: Zabawy Literackie
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul.
Marii Skłodowskiej-Curie 14 A, zwana dalej Organizatorem. Regulamin konkursu jest
dostępny na stronie: www.ksiaznicapodlaska.pl.
2. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa.
3. Fundatorem nagrody jest Organizator.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie https://www.facebook.com/ksiaznicapodlaska
w terminie od 16.11.2020 do 28.12.0202 roku.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs skierowany jest do użytkowników portalu Facebook. Uczestnicy konkursu muszą
mieć ukończone 18 lat.
2. Konkurs ma formę zadań literackich publikowanych w materiach video na stronie
https://www.facebook.com/ksiaznicapodlaska
3. Odpowiedzi na zadania należy wpisywać w komentarzach pod danym postem.
4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie następujących warunków:
a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.ksiaznicapodlaska.pl
b) spełnienie warunków podanych w § 3 ust 1.
§3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY
1. Przedmiotem konkursu jest poprawne wykonanie zadania opublikowanego przez
Organizatora za pośrednictwem portalu Facebook.com.
2. Konkurs zakłada nagrodzenie osoby, która wykaże się największą kreatywnością. Rozstrzyga
go Krzysztof Szubzda - twórca Zabaw literackich, na podstawie poszczególnych wpisów.
3. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w postaci książki.
4. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o zwycięstwie pod postem konkursowym w
przeciągu 10 dni od opublikowania danego zadania.
5. Odbiór nagród będzie możliwy osobiście na portierni w siedzibie głównej Książnicy Podlaskiej
im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A (od
poniedziałku do piątku w godz. 9:00-18:00 lub w sobotę w godz. 9:00-15:00) lub poprzez
wskazanie Organizatorowi adresu do wysyłki pocztowej.
§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Podane dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu
przeprowadzenia niniejszego Konkursu w związku z wydaniem nagród.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie, jak również o zapisach regulaminu
budzących wątpliwości, rozstrzygać będzie Organizator.
2. Bezpośrednim Organizatorem jest Dział Promocji i Wydawnictw Książnicy Podlaskiej im.
Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A, tel. (85) 67 67 241,
adres e-mail: dzialpromocji@ksiaznicapodlaska.pl.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, przerwania lub odwołania
konkursu bez podania przyczyn. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana
wyłącznie na stronie internetowej Książnicy Podlaskiej w Białymstoku oraz profilu Facebook
Książnicy Podlaskiej.

