
Regulamin konkursu na imię dla bibliotecznej literki 

Nasza literka B: jest logiem Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos. Chciałaby przybrać imię. Literka jest humanistką. Ważny jest dla niej wizerunek, dlatego też często
zmienia swoje oblicze. Bywa czarna bądź kolorowa.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos.

2. Konkurs trwa od 1.01.2017 r. do 28.02.2017 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 najciekawszego imienia dla bibliotecznej literki B:,
która jest logiem Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos.

2. Konkurs skierowany jest  do wszystkich osób zainteresowanych i  ma zasięg
lokalny. 

3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję dla bibliotecznej literki
B:

WARUNKI UCZESTNICTWA I PRAWA AUTORSKIE

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie pocztą elektroniczną na
adres  -  bpgkampinos@gmail.com  bądź dostarczenie do siedziby Biblioteki
karty zgłoszeniowej, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu do dnia
8.02.2017 r.

2. Kartę  można  pobrać  ze  strony  internetowej  Biblioteki
www.biblioteka.kampinos.pl jak również dostępna jest w siedzibie Biblioteki. 

3. Kartę  zgłoszeniową  osoby  niepełnoletniej  powinien  dodatkowo  oprócz
uczestnika podpisać rodzic lub opiekun prawny.

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  imienia  dla  bibliotecznej  literki  B:  dokona  jury  powołane  przez
Organizatora. 

   PRZEBIEG KONKURSU. NAGRODY

1. Spośród wszystkich nadesłanych propozycji jury powołane przez Organizatora
wybierze najciekawsze imię dla bibliotecznej literki B:

    Dla zwycięzców Konkursu przewidziane są nagrody:

1. Nagroda główna dla zwycięzcy w postaci tabletu oraz zestawu 7 książek.

2. Spośród  pozostałych  nadesłanych  propozycji  jury  dokona  wyboru  w  dwóch
kategoriach: dzieci oraz dorośli i wybierze po jednym wyróżnieniu. Dla osób
wyróżnionych  przewidziane  są  nagrody  w  postaci  zestawów  15  książek  z
zakresu literatury dedykowanej kategorii: dziecięcej, bądź dla dorosłych.

   OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi  do dnia 28.02.2017 roku.

2. Wyniki  Konkursu  zostaną  ogłoszone  na  stronie  Organizatora
www.biblioteka.kampinos.pl a laureaci zostaną powiadomieni o wygranej.
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