Regulamin konkursu
Maskotka magazynu „Biblioteczne Co Nieco”

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
a.
b.
c.

8.

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki
Kontakt z organizatorem: m.zerek@biblioteka.grodzisk.pl
Fundatorem nagród jest Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki
Czas trwania konkursu: 1. 12. 2016 r. do 31. 01. 2016 r.
W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które ukończyły osiemnaście lat,
które do tego posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz aktualny adres
korespondencyjny na terenie Polski. Osoby fizyczne, które nie ukończyły 18 roku
życia, posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą uczestniczyć
w konkursie pod warunkiem posiadania pisemnej i skutecznej prawnie zgody
przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie oraz na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem oraz zakończeniem konkursu,
zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
2014 r., poz. 1182), w tym na publikację imienia i nazwiska laureata konkursu.
Wszystkie osoby biorące udział w konkursie muszą wypełnić warunki określone w
tym Regulaminie.
Można wziąć udział w konkursie po łącznym spełnieniu następujących warunków:
zapoznaniu się i zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu;
zrealizowaniu następującego zadania: wykonaniu projektu maskotki magazynu
„Biblioteczne Co Nieco” w dowolnej technice;
przesłaniu projektu na adres e-mail: m.zerek@biblioteka.grodzisk.pl lub przyniesieniu
projektu do Oddziału dla Dzieci Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki
na ul. Spółdzielczej 9.
Zgłaszając uczestnictwo w konkursie, należy podać imię i nazwisko, adres
zamieszkania, numer telefonu oraz wydrukowane i podpisane własnoręcznie
oświadczenie:

(w przypadku pełnoletniego uczestnika konkursu)
1. Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin konkursu.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bibliotekę
Publiczną Gminy Grodzisk Mazowiecki zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.
3. Wyrażam zgodę na opublikowanie mojego projektu maskotki na stronie internetowej
biblioteki i w mediach społecznościowych. W związku z tym oświadczam, że jest on
moją własnością i nie narusza dóbr osób trzecich.
(w przypadku niepełnoletniego uczestnika konkursu)
1. Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin konkursu.

2. Wyrażam zgodę na wzięcie udziału w konkursie mojego syna/mojej córki
…………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/mojej córki przez
Bibliotekę Publiczną Gminy Grodzisk Mazowiecki zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Wyrażam zgodę na opublikowanie projektu maskotki mojego syna/córki na stronie
internetowej biblioteki i w mediach społecznościowych. W związku z tym
oświadczam, że jest on jego/jej własnością i nie narusza dóbr osób trzecich.
9. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz. W przypadku
wysłania przez Uczestnika konkursu więcej niż jednego zgłoszenia, pod uwagę będzie
brane tylko pierwsze zgłoszenie.
10. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego projektu na stronie
internetowej biblioteki www.biblioteka.grodzisk.pl i w mediach społecznościowych.
11. Zgłoszenie można wysłać w terminie trwania konkursu.
12. Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu.
13. Organizator konkursu przetwarza dane osobowe Uczestnika konkursu na potrzeby
realizacji konkursu, w szczególności w celu przeprowadzenia oraz zakończenia
konkursu, w tym w celu publikacji imion i nazwisk laureatów konkursu, a także w
celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
14. Każdy z uczestników konkursu otrzyma nagrody książkowe i dyplomy. Zwycięski
projekt zostanie uszyty i będzie stanowił własność magazynu „Biblioteczne Co
Nieco”.
15. Reklamacje można zgłaszać w ciągu 4 dni od momentu ogłoszenia wyników
konkursu. Należy je przesłać na adres e-mail: m.zerek@biblioteka.grodzisk.pl
16. Organizator konkursu rości sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu, o czym
będzie informował na bieżąco.

