REGULAMIN KONKURSU NA RECENZJĘ ULUBIONEJ KSIĄŻKI
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie ul. Sportowa 8
przy współpracy ze szkolną Biblioteką Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie
2. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą
gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.
U. z 2009 r. Nr 201. poz.1540).
3. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Gminna Biblioteka
Publiczna w Kleszczowie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002., Nr 101, poz. 926).
4. Organizator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania
nagrody. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania
usunięcia.
II. CELE KONKURSU:
1. Popularyzowanie twórczości literackiej, propagowanie idei czytania.
2. Pobudzenie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej dzieci i młodzieży
gimnazjalnej.
3. Promocja czytelnictwa literatury pięknej wśród dzieci i młodzieży gimnazjalnej.
4. Kształtowanie umiejętności wyrażania refleksji i opinii o dziele literackim.
III. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie
2. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie krótkiej recenzji ulubionej książki. Każdy
uczestnik składa 1 recenzję.
3. Prace powinny być czytelne, starannie napisane ciemnym długopisem lub na komputerze i
opisane według wzoru:
Imię i nazwisko uczestnika konkursu oraz klasa
Tytuł i autor recenzowanej książki.
4. Prace należy dostarczyć do siedziby biblioteki lub przesłać na adres e-mail
biblioteka@kleszczow.pl do 26.05.2017r.
5. Kryteria oceny prac konkursowych:
 zgodność treści recenzji z treścią merytoryczną książki
 sposób zachęcenia czytelników do przeczytania książki.
6. Wysłanie recenzji do Organizatora jest jednocześnie wyrażeniem zgody na:
a) jej publikację na stronie internetowej www.biblioteka.kleszczow.pl, użycie jej dla celów
promocji i reklamy, oraz na wykorzystanie jej na wszelkich polach eksploatacji określonych
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez
prawa żądania dodatkowego wynagrodzenia poza przyznanymi nagrodami.
b) przetwarzanie przez Organizatora podanych w zgłoszeniu konkursowym danych
osobowych uczestnika na potrzeby procesu związanego z konkursem.
7. Recenzja nadesłana na konkurs musi w całości stanowić oryginalną twórczość uczestnika
konkursu, nie może stanowić plagiatu, być kopią innych utworów lub ich fragmentów, lub
być w jakikolwiek inny sposób obciążona prawami na rzecz osób trzecich. Pełnia praw
autorskich i majątkowych musi przysługiwać osobie biorącej udział w konkursie.
8. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 3 czerwca 2017 podczas Nocy
Bibliotek.
IV. NAGRODY:
1. Powołana przez Organizatora komisja konkursowa wyłoni zwycięzców.
2. Dla Laureatów konkursu Organizator zapewnia nagrody.
3.Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień
Regulaminu rozstrzyga Organizator.

