
     REGULAMIN KONKURSU 

    KSIĄŻKA POD CHOINKĘ! 
 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Biecz. 

2. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa zasady, zakres i warunki 

uczestnictwa, prawa i obowiązki uczestników oraz politykę prywatności Konkursu. 

3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie 

wizerunku, pracy i danych osobowych przez Bibliotekę Biecz na podstawie wyrażonej 

zgody uczestnika lub rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika konkursu. 

ZAŁOŻENIA KONKURSU 

4. Celami konkursu są: 

- promocja czytelnictwa wśród młodzieży i dorosłych 

- rozbudzanie wyobraźni oraz rozwijanie uzdolnień artystycznych 

- promowanie lokalnych talentów 

5. Konkurs adresowany jest do młodzieży od 13 roku życia i osób dorosłych. 

6. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia ulubionej książki w świątecznej 

scenerii np. przy choince, w blasku świec lub przy „świątecznym kominku”. 

7. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie. 

8. Każdy uczestnik, który chce wziąć udział w konkursie musi wykonać zdjęcie „Książki 

pod choinką”, a następnie zamieścić je na swoim profilu na Instagramie, oznaczając 

Bibliotekę Biecz na zdjęciu oraz opisując zdjęcie #KSIĄŻKAPODCHOINKĘBB 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

9. Zgłoszenie pracy następuje poprzez nadesłanie zdjęcia na adres e-mail Biblioteki 

Biecz, wypozyczalnia@biblioteka.biecz.pl, a w e-mailu należy podać swoje dane 

osobowe: imię, nazwisko, klasę i szkołę oraz numer telefonu. 

10. Zgłaszając się do konkursu uczestnik ma obowiązek dostarczyć do siedziby Biblioteki 

Biecz oświadczenie uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego uczestnika stanowiące 

załącznik do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

dostarczają uczniowie, którzy nie ukończyli 18. roku życia. Osoby pełnoletnie 

podpisują oświadczenie samodzielnie.  Oświadczenie powinno być dostarczone 

równocześnie ze zgłoszeniem zdjęcia do konkursu. 
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11. Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatora. 

12. Zgłaszając się do konkursu uczestnik potwierdza, że jest właścicielem wszelkich praw 

autorskich i przekazuje Organizatorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystania pracy 

w dowolny sposób oraz zamieszczenia jej na stronie internetowej Biblioteki Biecz  

i stronie Urzędu Gminy. 

TERMINY 

1. Zdjęcia Książka pod choinkę! należy zamieszczać na swoim profilu na Instagramie 

oraz przesyłać na adres e-mail Biblioteki Biecz wypozyczalnia@biblioteka.biecz.pl 

do dnia 10 stycznia 2022 r.   

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 14 stycznia 2022 r.  – podane  

na Facebooku, Instagramie oraz na stronie internetowej Biblioteki Biecz, 

przekazane do szkoły, do której uczęszcza laureat Konkursu. 

WYNIKI KONKURSU I NAGRODY 

1. Komisja powołana przez Organizatora wyłoni trzech zwycięzców konkursu Książka 

pod Choinkę!. 

2. Decyzja Komisji jest ostateczna i niepodważalna. 

3. Zwycięscy otrzymają bony upominkowe do wykorzystania w sieci sklepów EMPIK  

oraz gadżety biblioteczne.  
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