„CZYTAM, MYŚLĘ TWORZĘ” - REGULAMIN KONKURSU

REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

„CZYTANIE SPOSOBEM NA ŻYCIE. CZYTAM, MYŚLĘ, TWORZĘ”

§ 1. Postanowienia ogólne.
1) Organizatorem konkursu o nazwie „Czytam, myślę, tworzę” zwanego dalej "Konkursem"
jest Biblioteka Gimnazjum publicznego w Ścinawie, Zespół Placówek Oświatowych w
Ścinawie, zwana dalej "Organizatorem".
2) Fundatorem nagród w Konkursie jest Salon firmowy ORANGE w Wołowie, zwany dalej
„Fundatorem”
3) Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Gimnazjum Publicznego w Ścinawie czytelników Biblioteki Szkolnej Gimnazjum Publicznego, zwanych dalej Uczestnikami.
4) Konkurs rozpoczyna się 16.05.2017 r i kończy się dnia 31.05.2017 r . Ogłoszenie
wyników konkursu nastąpi w dniu 01.06.2017 r.
I ETAP - przesyłanie recenzji i plików graficznych - od 16 maja do do 21.05.2017 r. do
godziny 23:59.
II ETAP - głosowanie na najciekawszą recenzję książki poprzez przyznawanie „lajków”,
lubię to, na Facebooku.
5) Na zgłoszenia - przesłanie recenzji wybranej książki, znajdującej się w zbiorach
biblioteki organizatorzy czekają do 21.05.2017 r. do godziny 23:59.
6) Aby wziąć udział w konkursie należy: napisać krótką recenzję (maksymalnie 1/2 strona
A4 tekstu komputerowego pisanego czcionką nr 12) zachęcającą do przeczytania
wybranej książki. Recenzowana lektura musi znajdować się w zbiorach Biblioteki
Szkolnej Gimnazjum w Ścinawie. Zaleca się zilustrowanie recenzji własnym rysunkiem
wykonanym dowolną techniką, w formacie A4, kolażem lub fotografią (korespondującą
tematycznie z treścią wybranej lektury).
7) Prace konkursowe należy przesłać do organizatora na adres : biblioteka.zpo@gmail.com
, a ilustracje graficzne dostarczone w formie papierowej do Biblioteki Szkolnej
Gimnazjum Publicznego w Ścinawie, do 22.05.2017 r.

8) Warunkiem formalnym, koniecznym do spełnienia, jest samodzielne zredagowanie
recenzji i wykonania ilustracji.
9) Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego
uczestników.
10) Regulamin Konkursu dostępny będzie na profilu Biblioteki w serwisie społecznościowym
Facebook, stronie internetowej szkoły (www.gimnazjumscinawa.pl) i w bibliotece
szkolnej.
§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.
1) Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2) Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie Gimnazjum Publicznego im. Mikołaja
Kopernika w Ścinawie.
3) Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu
w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
4) Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także
prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
§ 3. Zasady uczestnictwa w konkursie
1) Konkurs polega na napisaniu krótkiej recenzji zachęcającej do przeczytania
wybranej książki (max ½ strony A4 tekstu komputerowego pisanego czcionką nr 12).
Wybrana, recenzowana lektura musi znajdować się w zbiorach Biblioteki Szkolnej
Gimnazjum w Ścinawie. Zaleca się zilustrowanie recenzji własnym rysunkiem
wykonanym dowolną techniką, w formacie A4, kolażem lub fotografią (korespondującą
tematycznie z treścią wybranej lektury).
2) Aby zgłosić uczestnictwo w Konkursie należy: zgłosić swój udział w konkursie
przesyłając tekst i elektroniczną wersją grafiki w formacie recenzji na adres poczty
elektronicznej Organizatora: biblioteka.zpo@gmail.com lub przesyłając tekst recenzji na
adres poczty elektronicznej Organizatora: biblioteka.zpo@gmail.com i dostarczając
wersję graficzną ilustracji do Biblioteki Szkolnej Gimnazjum Publicznego w Ścinawie.
3) Prace konkursowe muszą być SAMODZIELNE, napisane i wytworzone przez Uczestnika
Konkursu. Teksty i grafiki, będące plagiatem lub kopią zostaną zdyskwalifikowane ze
względów formalnych.
4) Poprzez zgłoszenie recenzji do Konkursu w sposób wyżej określony, uczestnik Konkursu
oświadcza, że treść i forma każdej z zamieszczonych wypowiedzi i obrazów
konkursowych nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich,
a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia każdej z wypowiedzi i
obrazów konkursowych.
§ 4. Prawa autorskie

1) Uczestnik Konkursu przesyłając pracę konkursową oświadcza, że napisana recenzja jest
jego autorstwa i osobistej twórczości.
2) Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie udziela nieodpłatnej licencji
niewyłącznej na rzecz Organizatora do korzystania z nadesłanej recenzji bez ograniczenia
czasu i terytorium na następujących polach eksploatacji: wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie na szkolnej stronie internetowej www.gimnazjumscinawa.pl, na profili w
portalu społecznościowym Facebook, w materiałach reklamowych Biblioteki Gimnazjum
Publicznego w Ścinawie i informacjach prasowych Organizatora oraz wielokrotne
publikowanie w materiałach promocyjnych związanych i nie związanych z Konkursem.
§ 5. Zasady wyłaniania zwycięzców
1) Laureata Konkursu wybierają gimnazjaliści - uczniowie Gimnazjum Publicznego w
Ścinawie i sympatycy facebookowego profilu Biblioteki Gimnazjum w Ścinawie, którzy
dokonają oceny recenzji przesłanej przez Uczestnika i opublikowanej przez Organizatora
na Profilu Biblioteki Gimnazjum Publicznego w Ścinawie w serwisie Facebook
2) Konkurs rozpoczyna się w dniu 16 maja 2017 r. i kończy 31 maja 2017.
3) Laureaci zostaną ogłoszeni 1 czerwca 2017 roku przez publikację wyników konkursu
na stronie internetowej www.gimnazjumscinawa.pl i facebookowym profilu
biblioteki szkolnej.
4) Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony tylko spośród uczestników, którzy spełniają
warunki wymienione w § 2,3 i 4 Regulaminu.
§ 6. Nagrody
1) Nagrodą dla laureata jest:
 za I miejsce - Powerbank Orange,
 za II miejsce - słuchawki do telefonu (Orange),
 za III miejsce - torba materiałowa i saszetka Orange
2) Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez
możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę
rzeczową.
3) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie
przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych
służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

