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Regulamin Konkursu
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna w Piasecznie, z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 55,
05-500 Piaseczno.
2. Wysłanie czterowersowej rymowanki drogą elektroniczną na adres cemdorosli@bibliotekapiaseczno.pl na konkurs wraz z załącznikami do niniejszego regulaminu jest równoznaczne
z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej konkursu.
3. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich mieszkańców powiatu piaseczyńskiego. Konkurs ma
charakter amatorski i otwarty. Uczestnikiem konkursu może być każdy. Nie ma górnej ani dolnej
granicy wieku. Nie przewidziano kategorii wiekowych.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
5. Konkurs rozpoczyna się 4.09.2020 r., a zakończenie odbędzie się 30.09.2020 r.
6. Cele konkursu:
1. Promocja czytelnictwa.
2. Rozwijanie zainteresowań, kreatywności i uzdolnień w literatury.
3. Integracja czytelników z terenu powiatu.
UTWORY
1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wysłać czterowersowy utwór nawiązujący tematyką do
książek/biblioteki/czytelnictwa na email: cemdorosli@biblioteka-piaseczno.pl. z dopiskiem:
Konkurs Czytelniczy czterowers wraz z załącznikami lub dostarczyć osobiście do wybranej
placówki z kartą zgłoszeniową.
2. Utwory powinny być opatrzone tytułem oraz imieniem i nazwiskiem autora.
3. Każdy uczestnik może wysłać tylko jeden utwór.
4. Utwory użyte będą w celach promocyjnych przez Organizatora Konkursu. Wykorzystane utwory
będą podpisane imieniem i nazwiskiem, przez co będzie to forma promocji dla autora.
HARMONOGRAM KONKURSU
1. Nadsyłanie prac do 30.09.2020 r.
2. Ocena Komisji Konkursowej do 10.10.2020 r.
3. Wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym w konkursie odbędzie się w terminie,
o którym poinformujemy na stronie www biblioteki.
UPOMINKI
1. Nagrody ogólne: I nagroda (podwójna wejściówka na spotkanie z Anną Seniuk, podwójna
wejściówka na spotkanie z Marcinem Dorocińskim), II i III nagroda (podwójna wejściówka na
spotkanie z Marcinem Dorocińskim).
2. Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą telefoniczną.
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PUBLIKOWANIE UTWORÓW
1. Zgłoszenie utworu na Konkurs oznacza akceptację warunków regulaminu. Jest to także
równoznaczne ze zgodą na bezpłatne ich publikowanie w dowolnym medium, na dowolnym
nośniku, w dowolnym czasie i ilości w działaniach promujących czytelnictwo, konkurs
oraz Bibliotekę Publiczną w Piasecznie.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu
i oświadczeniem, że utwory złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem
nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych
na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
3. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu konkursu.
5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.
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