REGULAMIN KONKURSU
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§1
Organizatorzy konkursu
Konkurs pod tytułem: „DRZEWKO RECENZJI – warto czy nie warto przeczyać”, zwany dalej Konkursem organizuje
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, z siedzibą 31-124 Kraków, ul. Rajska 1, zwaną dalej Organizatorem.
§2
Cele i temat konkursu
Celem Konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży i rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
Przedmiotem konkursu jest nagranie recenzji wybranej książki.
§3
Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie
W Konkursie może wziąć udział każdy czytelnik WBP w Krakowie, który nie ukończył 18. roku życia.
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu. Uczestnik Konkursu
zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przesyłanie mu za pomocą poczty elektronicznej korespondencji dotyczącej
Konkursu.
Uczestnik Konkursu nagrywa maksymalnie 3-minutowy filmik z ustną recenzją polecającą wybraną przez siebie książkę.
Prace muszą być wykonane w formacie MP4 umożliwiającym publikację w serwisie internetowym Biblioteki (www.rajska.info)
Prace należy przesłać lub udostępnić użytkownikowi o nazwie dzieci@rajska.info
Do każdego nagrania musi zostać dołączony skan oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych dziecka zgodne z wzorem
stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. Nagrania nadesłane bez oświadczenia nie będą brały udziału w konkursie.
Opisane prace konkursowe (nazwisko i imię autora recenzji i numer telefonu do kontaktu) oraz skan zgody RODO należy
przesłać/udostepnic najpóźniej do 20 grudnia 2020r. na adres: dzieci@rajska.info
§4
Nagrody w konkursie
Nagrodą w konkursie jest (dalej zwana: „Nagrodą”) są bony prezentowe o łącznej wartości 800 pln, w podziale:

I miejsce – 400 pln

II miejsce – 250 pln

III miejsce – 150 pln
Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.
Zwycięzców Konkursu wybierze Komisja Konkursowa wybrana przez Organizatora („Komisja Konkursowa”)
Nagrodę otrzyma 3 Uczestników Konkursu, których Zgłoszenie Konkursowe zostanie uznane za najciekawsze i najbardziej
kreatywne przez Komisję Konkursową.
Wyłączone jest prawo żądania przez Uczestnika wypłaty równowartości nagrody w gotówce bądź prawo jej zamiany na inną
nagrodę.
§5
Zasady wyłaniania zwycięzców i nagrody
Spośród wszystkich Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wybierze najbardziej
kreatywne Zgłoszenia Konkursowe, które zostaną nagrodzone Nagrodami w ramach niniejszego Konkursu, zgodnie z
zasadami opisanymi w §4 Regulaminu.
Przy wyborze zwycięzców Nagród Komisja Konkursowa kierować się będzie swoim własnym uznaniem, biorąc pod uwagę
oryginalność oraz kreatywność przy wykonaniu Zadania konkursowego.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.rajska.info do dn 23 grudnia 2020, niezależnie od tego Laureaci
Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagród drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie.
Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych
Biblioteki i w publikacjach wydawniczych Biblioteki oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z
promocją wyników Konkursu.
§6
Postanowienia końcowe
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie z wyłączeniem warunków uczestnictwa
w Konkursie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora.
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu bez podania przyczyny.

