
REGULAMIN KONKURSU 

„ZAFEJSUJ KSIĄŻKĘ” 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

1. Organizatorzy konkursu:  

Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie 

Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie 

2. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie: www.bckszczuczyn.pl, Facebook’u 

Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie, www.zsszczuczyn.pl, Facebook”u 

Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie, portalach  

www.e-szczuczyn.pl, www.e-grajewo.pl, www.grajewo24.pl 

3. Regulamin stanowi wyłączną podstawę przeprowadzenia Konkursu i określa prawa  

i obowiązki jego uczestników.  

II. CELE KONKURSU. 

1. Konkurs „Zafejsuj książkę” wpisuje się w Obchody Światowego Dnia Książki i Praw 

Autorskich. 

2. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa wśród mieszkańców miasta i gminy 

Szczuczyn. 

III. UCZESTNICTWO W KONKURSIE. 

1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców miasta i gminy Szczuczyn. Uczestnikami 

konkursu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych  oraz dzieci i młodzież w wieku 13-18 lat (osoby niepełnoletnie lub 

nieposiadające pełnej zdolności czynności prawnych mogą wziąć udział w konkursie 

wyłącznie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych), którzy spełnią wymagania 

określone w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że uczestnikami konkursu nie mogą być 

pracownicy Organizatorów. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dopełnienie 

wszystkich formalności związanych z z podpisaniem oświadczeń RODO dotyczących 

danych osobowych i wizerunku (także w przypadku osób niepełnoletnich 

obowiązkiem jest złożenie oświadczeń RODO opiekunów prawnych) a także zgody na 

wykorzystanie recenzji również w celach promocyjnych Biblioteki – Centrum Kultury 

w Szczuczynie do dnia 15.04.2019r. do godziny 17:00. 

2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika 

Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w 

nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go 

do udziału w Konkursie. 

3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także 

prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

 

IV. PRZEBIEG I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

1. Uczestnik konkursu sporządza pisemną recenzję dowolnej książki (długość tekstu 

recenzji jest dowolna) i publikuje ją na swoim koncie na Facebook’u oznaczając  

w poście Bibliotekę – Centrum Kultury w Szczuczynie i Zespół Szkół im. Marszałka 

http://www.bckszczuczyn.pl/
http://www.zsszczuczyn.pl/
http://www.e-szczuczyn.pl/
http://www.e-grajewo.pl/
http://www.grajewo24.pl/


Jóżefa Piłsudskeigo w Szczuczynie. Warunkiem udziału w konkursie w przypadku 

osób publikujących recenzję na Facebook’u jest polubienie strony Biblioteka – 

Centrum Kultury w Szczuczynie i Zespołu Szkół w Szczuczynie. 

2. Sporządzoną pisemną recenzję można też dostarczyć osobiście do siedziby Biblioteki 

– Centrum Kultury w Szczuczynie (ul. Łomżyńska 11). 

3. Recenzja musi być tekstem autorskim, nigdzie wcześniej nie publikowanym.  

Każdy uczestnik konkursu może sporządzić jedną recenzję. 

4. Recenzję można opublikować na swoim koncie na Facebooku  lub dostarczyć 

osobiście do siedziby BCK w Szczuczynie w terminie trwania konkursu: 14.03.2019r. 

– 14.04.2019r. do godziny 00:00. Recenzje przysłane po tym terminie nie będą brały 

udziału w konkursie. 

5. Do recenzji opublikowanej na Facebook’u lub dostarczonej osobiście do siedziby 

Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie można dołączyć fotografię autorstwa 

uczestnika konkursu przedstawiającą np. przeczytaną książkę. 

 

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

 

1. Spośród opublikowanych na Facebook’u czy dostarczonych do siedziby Biblioteki – 

Centrum Kultury w Szczuczynie recenzji (w określonym terminie trwania konkursu) 

powołana przez Organizatorów Komisja Konkursowa wybierze najlepszą pracę  

w kategorii dzieci i młodzież (13-18 lat) oraz osoby dorosłe. 

2. Ogłoszenie laureatów konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 25.04.2019r. 

podczas obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich., które będą miały 

miejsce w Bibliotece – Centrum Kultury w Szczuczynie.  

Informacja opublikowana zostanie na stronie internetowej Biblioteki – Centrum 

Kultury w Szczuczynie: www.bckszczuczyn.pl oraz na facebookowym profilu BCK  

w Szczuczynie. 

3. Nagrodą w poszczególnych kategoriach będzie wybrany przez Uczestnika konkursu 

tytuł książki. 

VI.  INFORMACJE DODATKOWE. 

1. Organizatorzy zastrzegają  sobie prawo do zmian w regulaminie, przerwania lub 

odwołania konkursu bez podania przyczyn.  

2. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnik Konkursu oświadcza, że przedstawiona 

przez uczestnika Praca konkursowa jest dziełem (utworem) oryginalnym wyłącznego 

autorstwa uczestnika, nie jest obciążona jakimkolwiek prawami osób trzecich. 

3.W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie, jak również o zapisach regulaminu 

budzących wątpliwości rozstrzygać będą Organizatorzy. 

 

 

http://www.bckszczuczyn.pl/

