Regulamin konkursu "ZBIERAMY KSIAŻKI DLA POLSKICH SZKÓL
NA WILEŃSZCZYŹNIE"

§1. Podstawowe informacje
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs
"ZBIERAMY KSIAŻKI DLA POLSKICH SZKÓŁ
NA WILEŃSZCZYŹNIE", zwanym dalej "konkursem". Przedmiotem konkursu jest
wyłonienie jednej biblioteki, która zbierze największą liczbę książek i otrzyma
nagrodę od Organizatora.
2. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Płocku, ul. Bielska 59,09-400
Płock.
3. Tennin rozpoczęcia konkursu to 15 kwietnia 2018 r. i będzie trwał
do 31 maja 2018 r.

§2. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Przedmiotem konkursu jest zbiór największej ilości książek
w bibliotekach leżących na terenie Powiatu Płockiego.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie karty zgłoszeniowej
(załącznik nr 1 niniejszego regulaminu) i przekazanie
go wraz ze zbiorem książek do_3l maja 2018 r.

§3. Zasady i przebieg konkursu
1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu i przyznaniem nagrody czuwa Organizator.
2. O wyłonieniu laureata i przyznanie nagrody zdecyduje Organizator,
po rozpatrzeniu przekazanych kart zgłoszeniowych.
3. Decyzje Organizatora są ostateczne.

§4. Zasady przyznawania nagród
1. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda rzeczowa o wartości ( 2500,00 zł brutto),
która zostanie przekazana wygranej Bibliotece. Pozostałym uczestnikom wręczone
zostaną dyplomy uczestnictwa w Konkursie.
2. Nagrodzona zostanie tylko jedna biblioteka, która zbierze największą liczbę książek.
W szystkie książki, które zbierzemy podczas konkursu przekażemy do polskich szkół
na Wileńszczyźnie.
3. Nagroda nie podlega wymianie na inną bądź ekwiwalent pieniężny.

1

4. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości nagrody w
przypadku przyznania miejsc ex aequo.
5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej w dniu 15 czerwca 2018 r. za
pośrednictwem stron Organizatora: www.powiat-plockpl;
www.facebookcom/StarostwoPlock
6. O terminie wręczenia nagrody Organizator poinformuje Uczestników konkursu za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez kontakt telefoniczny.

§5. Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacja warunków zapisanych w
niniejszym regulaminie. Uczestnicy konkursu akceptują treść regulaminu i poddają
się jego postanowieniom.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu nawet
w trakcie jego trwania, w niezmieniający w istotny sposób jego warunków. Informacja
o zmianach będzie umieszczona na stronie
i facebooku Organizatora. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
3. Idea konkursu oraz rozstrzygnięcie wyników popularyzowane będą
na łamach pracy samorządowej, na portalach internetowych oraz
na stronach internetowych Urzędu.
4. Uczestnik konkursu deklaruje, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) i wizerunku (Dz. U.
z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.) przez Organizatora na potrzeby konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu publikacji wyników konkursu.
6. Regulamin konkursu zamieszczony jest w Internecie na stronie
Organizatora:www.powiat-plockpl;
www.facebook.com/StarostwoPlock
7. Wszelkich informacji o konkursie można uzyskać u Organizatora pod emailem:
rp@powiat.plock.pl
8. Interpretacja niniejszego regulaminu leży w kompetencji Organizatora.
9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje
się przepisy kodeksu cywilnego.
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