REGULAMIN KONKURSU
Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na fanpage Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie zwany dalej „Konkursem”. Konkurs odbywa się
w serwisie Facebook.com https://www.facebook.com/mbp.lubaczow
§2
Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego
w Lubaczowie.
§3
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie
https://www.facebook.com/mbp.lubaczow dla użytkowników tego serwisu, którzy są fanami, bądź określą
się jako fani profilu MBP w Lubaczowie w serwisie Facebook.com oraz są czytelnikami MBP w
Lubaczowie.
§4
Konkurs trwa od 20.11.2018 do 27.11.2018 r.

II. UCZESTNICY KONKURSU
§5
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które są fanami profilu MBP w Lubaczowie na Facebooku
i jednocześnie czytelnikami MBP w Lubaczowie i do dnia 27 LISTOPADA 2018 r. do godz. 23:59 na
adres wypozyczalnia@mbp.lubaczow.pl prześlą zdjęcie będące przedmiotem konkursu z dopiskiem:
konkurs fotograficzny „Moja Niepodległa”
§6
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane
Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe
mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów

administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi
laureatowi otrzymanie nagrody.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§7
Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwa Jury. W skład Jury wchodzą
3 osoby będące pracownikami Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego
w Lubaczowie.
§8
1. Aby przystąpić do Konkursu należy być czytelnikiem MBP w Lubaczowie, mieć status fana profilu
MBP w Lubaczowie na Facebooku, zapoznać się z Regulaminem Konkursu oraz przesłać zdjęcie
będące przedmiotem konkursu.
2. Konkurs polega na przesłaniu autorskiego zdjęcia z książką w roli głównej.
3. Każdy z uczestników Konkursu może przesłać tylko 1 zdjęcie, o minimalnym wymiarze 5Mpx.
4. Przesłane zdjęcie musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika, wiek, adres zamieszkania
5. i nr telefonu. W przypadku osoby niepełnoletniej należy dołączyć pisemną zgodę opiekuna
prawnego.
6. Spośród nadesłanych prac Jury wylosuje zwycięzcę.
7. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi dnia 29.11.2018 w MBP Lubaczów.
8. Imię i nazwisko laureata (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników serwisowi
Facebook.com) oraz nagrodzone zdjęcie zostaną opublikowane w serwisie Facebook.com na profilu
MBP w Lubaczowie.

IV. NAGRODY
§9
Nagrodą w Konkursie są książki.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10
1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na
zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 8 (w szczególności imienia i nazwiska) we
wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie
Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie https://www.facebook.com/mbp.lubaczow oraz na
www.mbp.lubaczow.pl
2.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu MBP w Lubaczowie w serwisie Facebook.com.
Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania
zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania
zgłoszeń konkursowych oraz publikacji wyników Konkursu.
5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
6. Zasady Konkursu dostępne są na stronie https://www.facebook.com/mbp.lubaczow
7. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym
Regulaminie.
8. Po odbiór nagrody należy zgłosić się osobiście w MBP w Lubaczowie dnia 29.11.2018 roku.

