
Regulamin konkursu „Przebierz się za postać ulubionej książki” 

                                                                                                        

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU: 

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Porębie 

2. Konkurs rozpoczyna się 9.05.2022 r. i trwa do 15.05.2022 r. do godziny 24.00. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 maja 2022 r. na portalu facebook MOK MBP POREBA 

oraz stronie www.mbpporeba.pl 

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci (za zgodą rodziców/ opiekunów prawnych) oraz dorośli. 

2. Spełnienie warunku uczestnictwa w konkursie, oznacza akceptację wszystkich punktów 

Regulaminu konkursu. 

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych 

osób trzecich przez uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem 

uczestnikowi prawa do nagrody. 

III. ZASADY KONKURSU: 

1. Konkurs odbywa się online za pośrednictwem portalu społecznościowego MOK i MBP  oraz 

internetowej strony www.mbpporeba.pl                                                                                                                                               

2. Zadaniem uczestnika jest:                                                                                                    

Zrobienie zdjęcia swojej osoby w przebraniu za postać - bohatera książki..  

3. Przesyłanie zdjęcia na adres mailowy: biblioteka@mbppporeba.pl. W wiadomości prosimy podać 

imię i nazwisko, wiek uczestnika oraz numer telefonu rodziców/opiekunów prawnych (dotyczy 

osób niepełnoletnich) 

 

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY: 

1. W dniu 17.05.2022 r. za pośrednictwem portalu społecznościowego MOK i MBP oraz strony 

biblioteki www.mbpporeba.pl zostanie ogłoszony laureat konkursu, który również zostanie 

powiadomiony telefonicznie. 

2. Nagrodę w konkursie uczestnik odbiera osobiście, wraz z rodzicem/opiekunem prawnym  po 

wcześniejszym ustaleniu terminu. 

 

V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD: 

1. Po rozstrzygnięciu konkursu nazwisko zwycięzcy zostanie opublikowane na stronie internetowej 

organizatora oraz profilu społecznościowym MOK i MBP. 

2. Poprzez udział w konkursie  uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie konkursu zgodnie z 

niniejszym Regulaminem. Ponadto, uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie zdjęcia 

oraz swojego imienia, nazwiska w informacji o otrzymanej nagrodzie na stronie internetowej 

Organizatora, na potrzeby związane z podaniem wyników konkursu. 

5. Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów 

konkursu. 

VI. PRAWA AUTORSKIE: 

1. Uczestnik  wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię i 

nazwisko, wizerunek (jeśli będzie on umieszczony na zdjęciu)  

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronach internetowych organizatorów konkursu.  

2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować ma adres e-mail:  biblioteka@mbpporeba.pl 

3. Złamanie ustaleń Regulaminu konkursu przez Uczestnika może oznaczać jego wykluczenie z 

uczestnictwa w konkursie. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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