REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ RECENZJĘ WYBRANEJ KSIĄŻKI

I

Organizatorzy

Organizatorem konkursu jest Jelonek - pismo mieszkańców Osiedla Przyjaźń (dalej nazywany
Organizatorem) wraz z Biblioteczką Plenerową Osiedle Przyjaźń 115 oraz Bemowskim Centrum
Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
II

Cel Konkursu

Celem konkursu jest popularyzowanie czytelnictwa. Konkurs jest
towarzyszącym Przedwiosennej Wymiany Książek w klubie Karuzela 13 marca 2016 r.
III

wydarzeniem

Czas trwania konkursu

Konkurs trwa od 29 lutego do 21 marca 2016 r. Swoje teksty można wysyłać do 15 marca,
natomiast ogłoszenie wyników odbędzie się 21 marca.
IV Uczestnicy konkursu
1. W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec Warszawy.
2. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie do pliku tekstowego skanu
pozwolenia opiekunów prawnych dziecka do udziału w konkursie i oświadczenia, że opiekun
akceptuje wysłanie recenzji.
3. Do udziału w Konkursie niezbędne jest przesłanie recenzji konkursowej do Organizatora za
pomocą maila: jelonek.osiedleprzyjazn@gmail.com, z zachowaniem wymogów wskazanych w pkt VVI.
4. Przyjęcie zgłoszenia do Konkursu zostanie potwierdzone przez Organizatora wiadomości
mailową.
V

Recenzja konkursowa

1. Do Konkursu może zostać zgłoszona recenzja wybranej książki, napisana przez Uczestnika.
2. Recenzja będzie oceniana pod względem treści, języka, koncepcji, oryginalności.
3. Recenzję należy wysłać w formacie .doc lub .docx do 15 marca 2016 r., do godziny 24:00 i
oprócz tytułu, powinna liczyć max. 3 000 znaków (ze spacjami).
4. Recenzja powinna zostać podpisana imieniem i nazwiskiem autora. Uczestnik powinien
również podać swój adres e-mail lub telefon.
5. Zdjęcia niespełniające powyższych wymagań nie zostaną dopuszczone do Konkursu.

VI

Jury konkursu

1. Fotografie zgłoszone do Konkursu zostaną poddane ocenie przynajmniej 3 przedstawicieli
Jelonka - pisma mieszkańców Osiedla Przyjaźń, Biblioteczki Plenerowej Osiedle Przyjaźń 115 oraz
Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
2. Obrady jury odbędą się w terminie i miejscu określonym przez Organizatorów i będą
niejawne.
3. Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich Uczestników. Od decyzji jury Konkursu
nie przysługuje odwołanie. Opinie jury Konkursu o poszczególnych zdjęciach nie są udostępniane.
VII

Rozstrzygnięcie oraz Laureaci Konkursu

1.Spośród zdjęć zgłoszonych do Konkursu jury wybierze jedną zwycięską recenzję, a jej Autor
nagrody rzeczowe: książkę Magdaleny Grzebałkowskiej 1945. Wojna i pokój, torbę z logo Jelonka,
torbę i zakładkę Biblioteczki Plenerowej. Zwycięska recenzja zostanie opublikowana w trzecim
numerze Jelonka - pisma mieszkańców Osiedla Przyjaźń.
2. Jury Konkursu może zdecydować się na wyróżnienie dodatkowej recenzji, której Autor
otrzyma nagrody pocieszenia: unikalne torby z logo Jelonka i Biblioteczki Plenerowej oraz
biblioteczkową zakładkę.
3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronach: przyjazn.org, bemowskie.pl,
facebook.com/jelonekprzyjazn.
4. Z laureatami Konkursu Organizator skontaktuje się mailowo lub telefonicznie.
VIII

Prawa autorskie

1. Z chwilą przesłania zdjęć do Organizatora, Uczestnik:
- oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą recenzji w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tej recenzji, która nie są
obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich;
- oświadcza, iż recenzja nie narusza jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich;
2 . Zwycięska praca zgłoszona w Konkursie będzie opublikowana w letnim numerze Jelonka pisma mieszkańców Osiedla Przyjaźń.
X

Dane osobowe

1. Przystępując do Konkursu, każdy jego Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem.
Zgoda jest dobrowolna, jest jednak niezbędna dla udziału w Konkursie.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Osoby, których dotyczą
w/w dane, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony
danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 Nr 1182, z późn. zm.) w zakresie i celu niezbędnym
dla przeprowadzenia i realizacji Konkursu z udziałem danego uczestnika oraz celów Konkursu,
ewentualnego dostarczenia nagrody oraz umieszczenia danych osobowych uczestnika na liście
laureatów Konkursu, a także w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez Organizatora oraz
Współorganizatora uprawnień wynikających z udzielonej przez uczestnika konkursu licencji. W/w
dane będą także udostępniane w szczególności podmiotom związanym z Konkursem i jego tematyką,
w szczególności w zakresie i celu związanym z realizacją Konkursu, i jego tematyką a także
prezentacją jego uczestników i laureatów oraz ich prac konkursowych.
4. W zakresie i celu niezbędnym dla przygotowania, realizacji, promocji, reklamy i
dokumentacji Konkursu dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane osobom trzecim.
XI

Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu.
2. Regulamin Konkursu zostanie udostępniony na stronie internetowej www.przyjazn.org
3. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną
nagrodę rzeczową.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: niedoręczenie nagrody spowodowane
nieprzesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych, niezbędnych do
doręczenia nagrody.
5. Nieodebranie nagrody w danym terminie nie zmienia praw organizatorów do
dysponowania zdjęciami.
6. Zmiany w regulaminie Konkursu dokonuje Organizator i ogłasza je na stronie internetowej
www.przyjazn.org Zmiany regulaminu stają się wiążące z chwilą ich ogłoszenia, jednakże
Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z dalszego udziału w Konkursie w terminie do 7 dni od
dnia ogłoszenia zmian regulaminu.
Jeżeli którekolwiek z oświadczeń Uczestnika zawartych w regulaminie Konkursu okaże się
nieprawdziwe, Organizator uprawniony będzie do wykluczenia Uczestnika z Konkursu oraz żądania
zwrotu przyznanej nagrody.
7. W razie skierowania przeciw Organizatorowi jakichkolwiek roszczeń osób trzecich
związanych z naruszeniem praw autorskich, bądź dóbr osobistych w wyniku korzystania ze zdjęcia
zgłoszonego do Konkursu zgodnie z postanowieniami regulaminu, autor tego zdjęcia zobowiązany
będzie zwolnić Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności, a w tym w szczególności zaspokoić
zasądzone, lub ustalone w drodze ugody zadośćuczynienia i odszkodowania, a także pokryć wszelkie
koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego.
8. Decyzje w sprawach nieobjętych regulaminem Konkursu podejmuje Organizator.

9. W sprawach nieuregulowanych regulaminem Konkursu stosuje się przepisy prawa
polskiego.
10. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy przeprowadzany przez
Facebook ani firmę z nim związaną.
11. Ewentualne spory związane z Konkursem rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd miejsca
siedziby Organizatora.

