
REGULAMIN KONKURSU 

ZAKŁADKA Z PRZESZŁOŚCI. HISTORIA SPOMIĘDZY KART 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Zakładka z przeszłości. Historia 

spomiędzy kart” (II edycja) i jest zwany dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Redaktor Naczelna Lustra Biblioteki Barbara 

Morawiec zm. Olkusz, ul. Kolejowa 20 i jest zwana dalej „Organizatorem”. 

3. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem 

rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia na podstawie 

poniższych postanowień. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część 

umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.  

4. Regulamin Konkursu zostanie udostępniony w Internecie, na stronie 

www.lustrobiblioteki.pl oraz na stronach internetowych Patronatów Konkursu. 

5. Konkurs odbywać będzie się w terminie od 24.11.2013 do 24.12.2013. 

6. Patronat honorowy nad konkursem objęła Biblioteka Narodowa. 

7. Sponsorami Konkursu są: firma Sokrates-IT, wortal literacki Granice.pl, 

Paperblanks, firma IdeaDdizajn, firma AleArte oraz Organizator. 

8. Patronat medialny nad Konkursem objęli: Stowarzyszenie Bibliotekarzy 

Polskich, BiblioNETka oraz portal e-usług bibliotecznych w.bibliotece.pl. 

9. Fundatorem nagród w konkursie są: wortal literacki Granice.pl, firma 

IdeaDdizajn, firma AleArte, portal e-usług bibliotecznych w.bibliotece.pl oraz 

Organizator. 

10. Konkurs przeznaczony jest dla czytelników Lustra Biblioteki, bibliotek, 

serwisów patronackich oraz dla osób spełniających warunki postanowień 

zawartych w Warunkach i Zasadach Uczestnictwa. 

 

 

II. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może zostać każda osoba fizyczna, 

która: 

a) ukończyła 16 lat. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych 

biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego 

lub opiekuna prawnego; 

b) nie jest współpracownikiem Organizatora; 

c) nie jest spokrewniona/spowinowacona z współpracownikami Organizatora 

oraz Organizatorem. 

2. Warunki: 

a) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, akceptacja i przestrzeganie jego 

postanowień przez każdego Uczestnika; 

b) Uczestnik bądź osoby odpowiedzialne za uczestników poniżej 18 lat 

biorące udział w Konkursie zgadzają się na podanie swoich danych 

http://www.lustrobiblioteki.pl/


osobowych wraz z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez 

Organizatora i Patronatów w celu przeprowadzenia konkursu; 

 

Wzór: 

Imię i nazwisko 

Rok urodzenia 

Miasto 

Adres e-mail 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora i 

Patronatów dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem konkursu i ogłoszeniem jego wyników w 

mediach oraz na stronach internetowych Organizatora i Partnerów Konkursu zgodnie z przepisami 

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833). 

Tekst konkursowy, Zdjęcie konkursowe 

 

c) Uczestnik bądź osoby odpowiedzialne za uczestników poniżej 18 lat 

biorące udział w Konkursie przekazują nieodpłatnie prawa autorskie do 

nadesłanej pracy konkursowej oraz zgadzają się na jej publikację w 

mediach; 

d) napisanie Pracy konkursowej w formie opowiadania, objętości około 3000-

5000 znaków ze spacjami. Pracą konkursową jest opowiadanie na temat 

odnalezionych przedmiotu/ów w książkach wraz z jego historią; 

e) przesłanie Pracy konkursowej wraz ze zdjęciem przedmiotu opisywanego. 

Rozmiarowo  minimalnie 600x800 pxls, a maksymalnie do 8 MB. 

f) przesłanie Pracy konkursowej na adres Organizatora 

lustrobiblioteki@gmail.com do dnia 24.12.2013 roku. 

3. Do udziału w konkursie mogą zostać zgłoszone tylko prace, które: 

a) nie naruszają prywatności lub innych praw, w tym autorskich, 

jakichkolwiek innych podmiotów; 

b) nie zawierają treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe; 

c) nie zawierają takich elementów jak: nagość, pornografia, erotyka lub treści 

obsceniczne; 

d) nie są zabronione przez prawo. 

 

 

III. NAGRODY 

1. W Konkursie zostaną przyznane trzy nagrody główne oraz ewentualne 

wyróżnienia. 

2. Nagrodami w Konkursie są: 

a) Nagrody główne: 

- I miejsce: 8 książek, ekskluzywny kalendarz Paperblanks, podpórka do 

książek oraz zestaw gadżetów w.bibliotece.pl; 

- II miejsce: 6 książek, ekskluzywny kalendarz Paperblanks, podpórka do 

książek oraz zestaw gadżetów w.bibliotece.pl; 

- III miejsce: 5 książek, ekskluzywny kalendarz Paperblanks, podpórka do 

książek oraz zestaw gadżetów w.bibliotece.pl; 



b) Wyróżnienia: 

Laureaci wyróżnionych Prac konkursowych otrzymają nagrody 

niespodzianki. Ilość przyznanych wyróżnień zostaje uzgodniona przez 

Organizatora. 

3. O wyborze zwycięskiej Pracy konkursowej decyduje Organizator wraz z Jury 

a) o wynikach Konkursu Organizator poinformuje w terminie 14 dni 

roboczych od zakończenia Konkursu poprzez umieszczenie odpowiedniego 

powiadomienia na stronie www.lustrobiblioteki.pl oraz Patronatów 

Konkursu. 

4. Zdobywcami nagrody w Konkursie są Uczestnicy, którzy zostaną wyłonieni 

przez Jury oraz prześlą Prace konkursową zgodną z niniejszym Regulaminem. 

5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową w terminie do 7 

dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na wskazany przez nich adres e-

mail. 

a) celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zwycięzca 

powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres Organizatora w 

terminie 5 dni od dnia wysłania powiadomienia o wygranej w Konkursie 

przez Organizatora, pod rygorem przepadku prawa do nagrody; 

b) w przypadku nie potwierdzenia odbioru nagrody przez danego Zwycięzcę 

Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania tej nagrody innemu 

uczestnikowi. Termin 5 dni na potwierdzenie woli przyjęcia nie podlega 

przedłużeniu pod wszelkimi powodami; 

c) nagrody zostaną przesłane Zwycięzcom przesyłką na koszt Organizatora w 

ciągu 30 dni od potwierdzenia woli przyjęcia nagrody przez Zwycięzcę; 

d) nie ma możliwości zmiany nagród rzeczowych na ich równowartość 

pieniężną bądź inne nagrody. 

6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego 

Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator. 

 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika 

błędnych lub fałszywych informacji oraz danych osobowych.  

2. Uczestnik Konkursu dane osobowe podaje dobrowolnie, lecz są one niezbędne 

do zgłoszenia swojego udziału w Konkursie i poinformowaniu o wygranej. 

3. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych 

osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia lub usunięcia. 

4.  Zmiana Regulaminu 

a) Organizatorowi przysługuje prawo do dokonania modyfikacji postanowień 

niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w każdym czasie, a także do 

zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Konkursu bez 

podania przyczyn; 

b) O ewentualnych modyfikacjach w Regulaminie Organizator ma obowiązek 

powiadomienia na stronie internetowej www.lustrobiblioteki.pl. 

http://www.lustrobiblioteki.pl/
http://www.lustrobiblioteki.pl/

