Regulamin ramowy ogólnopolskich konkursów organizowanych na stronie www.
bibliotekainspiracji.pl i fan page https://web.facebook.com/bibliotekainspiracji/
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin ma charakter ramowy. Jego postanowienia odnoszą się do wszelkich
konkursów organizowanych przez Organizatora za pośrednictwem portalu na stronie www.
bibliotekainspiracji.pl i fan page https://web.facebook.com/bibliotekainspiracji/
2. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Inspiracji.
3. Sponsorami nagród w projekcie są wskazane każdorazowo Wydawnictwa.
4. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
II. Cele konkursów:
1. Popularyzacja czytelnictwa.
2. Promowanie wartościowych książek dla dzieci.
3. Zachęcenie rodzin – przede wszystkim rodziców i dzieci – do podejmowania literackich
inicjatyw oraz twórczego i kreatywnego spędzania wspólnego czasu.
III. Zasady i warunki uczestnictwa
1. By wziąć udział w konkursie należy wykonać przypisane do konkretnego konkursu
zadanie: przesłać na adres e-mail konkurs@bibliotekainspiracji.pl wykonaną pracę lub
zamieścić opinię o książce na stronie bibliotekainspiracji.pl
2. Pracę należy opatrzyć tytułem oraz nazwiskiem lub pseudonimem jej Autorów, opinia
nie może pochodzić z konta anonimowego.
3. W czasie trwania konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać dowolną ilość prac/opinii, o ile nie
zaznaczono inaczej we wpisie dotyczącym konkursu na bibliotekainspiracji.pl
4. Prace powinny być zgodne z wymogami podanymi we wpisie dotyczącym konkursu na
bibliotekainspiracji.pl

IV. Nagrody
1. Spośród prac nadesłanych w danym okresie jury wyłoni Laureatów.
2. W skład jury wchodzą członkowie redakcji Biblioteki Inspiracji.
3. W przypadku małej liczby prac jury może zdecydować o nieprzyznaniu nagrody.

4. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie przez Laureata aktualnego adresu
korespondencyjnego wraz z numerem telefonu najpóźniej do 7 dni po ogłoszeniu listy
Laureatów na portalu bibliotekainspiracji.pl. Nagrody wysyłamy tylko na terenie Polski.
Adresy należy przesyłać na adres: konkurs@bibliotekainspiracji.pl
V. Przepisy końcowe
1. Udział w konkursie oznacza zgodę na nieodpłatne publikowanie pracy/opinii na stronach
Organizatora oraz promowanie jej przez Patronów i Sponsorów konkursu – każdorazowo z
podaniem nazwiska lub pseudonimu twórców.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany podanych terminów konkursów.
3. W sprawach dotyczących konkursu prosimy o kontakt na adres e-mail
konkurs@bibliotekainspiracji.pl
4. Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych
osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i
na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz
przyznawania i wysyłania nagród), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922. z późn. zm.).

