
Regulamin konkursu „Zabookuj się na jesień” 

 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie zwana dalej 

organizatorem. 

2. Celem konkursu jest: motywacja do czytania książek; promocja czytelnictwa i działań Biblioteki 

- Centrum Kultury; popularyzacja twórczości literackiej wśród mieszkańców miasta i gminy 

Szczuczyn; rozwijanie wrażliwości na słowo; propagowanie mody na czytanie; 

II. Przebieg i zasady konkursu: 

1. Konkurs jest konkursem otwartym. 

 Uczestnikiem Konkursu „Zabookuj się na jesień” może być każdy mieszkaniec Miasta i Gminy 

Szczuczyn, który ukończył 16 lat i jest  zapisany jako czytelnik w Wypożyczalni dla Dorosłych 

Biblioteki Centrum Kultury w Szczuczynie 

2. Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i składa oświadczenie  

w związku z wykorzystaniem danych osobowych i wizerunku oraz wypełnia kupon konkursowy 

gdzie należy podać Imię i Nazwisko oraz nr telefonu. 

III. Harmonogram konkursu: 

1. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach: 

- w terminie 02.11.2018r. – 15.12.2018r. w godzinach pracy Wypożyczalni dla Dorosłych BCK  

w Szczuczynie, czytelnicy, którzy wypożyczą książkę/książki i wypełnią kupon konkursowy zostają 

zakwalifikowani do konkursu; ich podpisany kupon ląduje w wyznaczonej do tego urnie; 

jednorazowe wypożyczenie książki/książek w danym dniu wiąże się z wypełnieniem jednego 

kuponu konkursowego- nie więcej; ale w przypadku gdy czytelnik w ciągu trwania konkursu będzie 

wypożyczał/wymieniał książki kilkukrotnie może za każdym razem wypełnić kupon tym samym 

jego szansa na wygraną wzrasta. 

- dnia 17.12.2018r. zostanie przeprowadzone losowanie kuponów konkursowych, które będzie 

nagrane i wyświetlone na stronie www Biblioteki - Centrum kultury oraz Facebooku BCK; 

2. W konkursie będzie wylosowana tylko jedna osoba. 

3. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej telefonicznie przez organizatora. 

4. Nagrodą będzie wyjazd do Opery i Filharmonii Podlaskiej na Operę Turandot 20.01.2018r. 

5. Nagroda w konkursie została ufundowana przez Dyrektora Biblioteki - Centrum Kultury. 

6. Wręczenie nagrody nastąpi 18.12.2018r.w siedzibie BCK 

 w Szczuczynie, ul. Łomżyńska 11. 

IV Postanowienia końcowe: 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, przerwania lub odwołania 

konkursu bez podania przyczyny. 

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

4. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

5. Regulamin jest dostępny w siedzibach organizatorów oraz na portalach internetowych. 

6. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy. 

 

Telefon kontaktowy 86 262 10 36 lub 86 262 10 37  


