Regulamin konkursu na hasło promujące czytanie i bibliotekę "ZaNOSI się na książki".
Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Miejscu Piastowym.
§2. CEL KONKURSU
Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni i kreatywności, popularyzacja biblioteki w środowisku lokalnym
i promowanie czytelnictwa.
§3. TEMAT
Przedmiotem konkursu jest hasło promujące czytelnictwo i bibliotekę.
§4. UCZESTNICTWO
1. Konkurs nie ma ograniczeń wiekowych.
Osoby niepełnoletnie przystępują do konkursu za zgodą rodziców.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne wymyślenie hasła promującego czytanie. Autor hasła
oświadcza, że hasło ma charakter oryginalny i nie narusza praw autorskich.
3. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 hasła konkursowe, które należy przesłać jako wiadomość
na Messenger Organizatora. Profile facebook Organizatora są następujące: Gminna Biblioteka Publiczna w
Miejscu Piastowym, Biblioteka Publiczna we Wrocance, Biblioteka Publiczna w Głowience, Biblioteka Publiczna
w Targowiskach, Biblioteka Publiczna w Rogach.
Hasła można również nadsyłać na adres mailowy:
bibliotekamp@poczta.onet.pl - GBP Miejsce Piastowe, lub dostarczyć osobiście.
Należy podać imię i nazwisko autora hasła, wiek oraz dane do kontaktu: e-mail lub telefon.
§5. CZAS TRWANIA KONKURSU
Termin nadsyłania prac - do 31 października 2020r.
§5. ZASADY KONKURSU
1. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych (imię, nazwisko, wiek, e-mail i telefon) przez Organizatora dla potrzeb konkursu zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz wykorzystania haseł w prowadzonych przez
Organizatora konkursu działaniach promocyjnych, w tym publikacjach, materiałach medialnych oraz na portalach
społecznościowych.
2. Uczestnik konkursu z chwilą przekazania "pracy konkursowej" w tym przypadku wymyślonego przez siebie
hasła, udziela Organizatorowi nieograniczonej w czasie licencji niewyłącznej do bezpłatnej publikacji nadesłanej
pracy w prasie, mediach, Internecie w celach promocyjnych.
3. Zwycięskie hasła zostaną opublikowane na profilu facebook GBP i Filii oraz w grupie Czytelnicy i Sympatycy
GBP Miejsce Piastowe.
§6.
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Nadesłane hasła oceni Jury składające się z bibliotekarzy.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13.11.2020r.
3. O wynikach laureaci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub mailową.
§7. NAGRODY
Najciekawsze hasła zostaną wydrukowane na torbach promujących Gminną Bibliotekę Publiczną oraz
filie. Pod hasłem zostanie wdrukowane Imię i wiek autora. Każdy uczestnik konkursu otrzyma torbę
z nadrukiem ZaNOSI się na książki i zwycięskimi hasłami (termin oczekiwania w zależności od realizacji
zamówienia nadruku na torbach) a zwycięzcy dodatkowo otrzymają nagrody książkowe.

