Regulamin Konkursu
„Moje wakacje z książką”
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Organizatorem Konkursu „Moje wakacje z książką” (zwanego dalej:
Konkursem) jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka
w Trzebini (dokładniej: Filia biblioteczna nr 2 w Gaju); zwana dalej:
Biblioteką.
Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
uzmysłowienie dzieciom, że czytanie książek może być atrakcyjnym
sposobem na spędzenie czasu- również podczas wakacji.
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci do 14 roku życia, zamieszkujących
teren gminy Trzebinia.
Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch grupach wiekowych,
pierwsza to dzieci przedszkolne do 6 roku życia, druga- dzieci od 7 do
14 roku życia.
Konkurs trwa od godz. 08:00 w dn. 13 czerwca 2022 r. do godz. 15:00
w dn. 31 sierpnia 2022 r.
Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.
W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
- Marta Oleśkiewicz- Kierownik Działu Gromadzenia, Opracowania i
Kontroli zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w
Trzebini
- Anna Zając- pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama
Asnyka w Trzebini, filii nr 2 w Gaju.
Komisja Konkursowa czuwa nad poprawnym przebiegiem Konkursu.
Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do dnia 5.09.2022 roku poprzez
publikację wyników na fanpage ’u Biblioteki.
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Konkurs polega na przygotowaniu pracy przedstawiającej inspiracje do
spędzania wolnego czasu z książką.
Format pracy to A4 na bloku rysunkowym lub technicznym, technika
dowolna.
Prace konkursowe należy dostarczyć do Fili Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Adama Asnyka w Trzebini nr 2 w Gaju wraz z
wypełnionym formularzem zgłoszeniowym.
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Zadania dostarczone po godz. 15:00 w dn. 31 sierpnia 2022 r. nie będą
oceniane przez Komisje Konkursową.
Wśród prawidłowych zgłoszeń Komisja Konkursowa dokona
subiektywnej oceny zadań przyznając odpowiednią liczbę punktów.
Uczestnicy biorąc udział w Konkursie oświadczają:

Potwierdzam, że znane są mi zasady Konkursu „Moje wakacje z książką”,
akceptuję Regulamin i warunki uczestnictwa w Konkursie oraz
oświadczam, że jestem autorem dzieła lub mam prawo do jego
wykorzystania. Dzieło nie narusza praw autorskich oraz prawa ochrony
wizerunku osób trzecich. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych na potrzeby organizacji Konkursu zgodnie z zasadami
przetwarzania danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im.
Adama Asnyka w Trzebini zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie
https://www.facebook.com
Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, lecz jej brak wyklucza pracę z
udziału w Konkursie.
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Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa dokona wyboru trzech
prac, które uzyskały największą liczbę punktów i przyzna miejsca I, II i
III w obu grupach wiekowych tym samym wyłaniając zwycięzców–
osoby, które w sposób prawidłowy dokonały zgłoszenia w Konkursie.
Komisja Konkursowa może nie przyznać któregoś z miejsc, może
przyznać miejsca ex aequo.
Nagrodami w Konkursie są zestawy upominkowe.
Zwycięzca, może odebrać nagrody osobiście w filii bibliotecznej nr 2 w
Gaju (ul. Os. Gaj 22, Trzebinia) do 14 dni po ogłoszeniu komunikatu o
możliwości odbioru nagród, który zostanie opublikowany za
pośrednictwem Fanpage’a Biblioteki.
Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową mają charakter ostateczny
i rozstrzygający.
Interpretacja ewentualnych spornych zapisów niniejszego Regulaminu
przez Komisję Konkursową ma dla Uczestników charakter wiążący i
ostateczny.

