Regulamin konkursu

„Book Challenge”

w Bibliotece Publicznej im. W. J. Grabskiego
w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Organizator konkursu
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
oraz Early Stage angielski dla dzieci i młodzieży (filie w Ursusie).

Cele konkursu
1. Popularyzacja czytelnictwa;
2. Popularyzowanie literatury w języku polskim i angielskim;
3. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Nagroda główna konkursu
Pobyt w Bookworm Cabin – idealnym miejscu do relaksu i czytania książek.

Warunki i wymagania konkursu
1. Graczem może zostać każda osoba (bez ograniczeń wiekowych), która posiada
kartę czytelnika oraz spełnia wymagania Regulaminu.
2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie tylko za zgodą rodziców
lub opiekunów prawnych.
3. Uczestnictwo w Konkursie może być indywidualne lub zespołowe (grupa może
liczyć maksymalnie 4 osoby).
4. Warunkiem przystąpienia do gry jest posiadanie karty gracza założonej
na indywidualny numer karty czytelnika lub numerów kart czytelników
(w przypadku gry zespołowej).
5. Graczem nie może zostać ani pracownik Biblioteki Publicznej im. W. J.

Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy i Early Stage angielski dla dzieci
i młodzieży (filie w Ursusie), ani członkowie jego rodziny (rodzice, rodzeństwo,
małżonek, dzieci, wnuki).
6. Graczem zostaje się po otrzymaniu „Karty gracza” oraz po podpisaniu
oświadczenia potwierdzającego fakt zapoznania się i akceptację niniejszego
Regulaminu oraz „Zasad gry” (zał.3).

7. W przypadku zagubienia karty gracza możliwe jest jej odtworzenie wraz

z naliczoną sumą zdobytych punktów, co umożliwi dalszą kontynuację gry.
8. Warunkiem zdobycia punktów przez osoby biorące udział w konkursie jest
przedłożenie bibliotekarzowi karty gracza oraz karty czytelnika w trakcie
korzystania z usług Biblioteki.
9. Uczestnik gry ma obowiązek powiadamiać bibliotekarza o swoim uczestnictwie
w konkursie „Book Challenge” za każdym razem, gdy wypożycza książkę lub bierze
udział w spotkaniach, zajęciach, warsztatach, etc.
Punkty na karcie gracza wpisują tylko bibliotekarze, potwierdzając przyznanie
punktów pieczęcią danej placówki.
10. Gra „Book Challenge” składa się z czterech punktowanych zadań, których dokładny
opis znajduje się w „Zasadach gry” (Załącznik nr 3).
11. Podsumowania Konkursu dokona Komisja, której zadaniem będzie sprawdzenie
„Karty gracza” pod kątem określenia liczby przeczytanych książek oraz ocena
nadesłanych prac (2 recenzje, fotografia, plakat z hasłem, bibliografia autorska).
O wynikach Konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
12. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas
imprezy plenerowej organizowanej corocznie w Ursusie z okazji Dnia Dziecka.
Dokładny termin eventu zostanie podany na stronie Biblioteki oraz Early Stage/1
i Early Stage/2.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
14. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

15. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników gry znajduje
się w załączniku nr 1 do Regulaminu. Wzór oświadczenia o zgodzie
na przetwarzanie danych osobowych znajduje się w załączniku nr 2
do Regulaminu.
16. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu uczestnicy
gry mogą być w każdym czasie jej trwania wykluczeni przez Organizatora
z dalszego w niej udziału.

Terminarz konkursu
1. Okres trwania gry: od 2 listopada 2021r. do 30 kwietnia 2022r. Organizator może
przedłużyć lub skrócić czas trwania gry bez podawania przyczyn.

2. Wszystkie prace (recenzje, fotografię, hasło z plakatem, bibliografię autorską)
nadsyłać można na mail: promocja@bpursus.waw.pl lub składać w Oddziale
„Czechowice” przy ul. Plutonu AK „Torpedy” 47 do dnia 2 kwietnia 2022 r.

3. Wypełnione „Karty gracza” należy złożyć najpóźniej do 7 maja 2022 r. do godz. 20:00
w jednej z placówek Biblioteki. Karty gracza oddane po terminie nie będą brane pod
uwagę.
4. W Konkursie nie wezmą udziału prace, które:
a) wpłyną do organizatora po podanym terminie,
b) nie będą spełniać wymagań określonych w Regulaminie.
Wszelkie wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje można uzyskać u Koordynatora
Konkursu – Aleksandry Olesińskiej mailowo pod adresem: promocja@bpursus.waw.pl
lub telefonicznie: 795 620 690.

