REGULAMIN KONKURSU
„MAMO TATO STWÓRZMY WSPÓLNIE KSIĄŻKOWY ŚWIAT”
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „MAMO TATO STWÓRZMY WSPÓLNIE KSIĄŻKOWY ŚWIAT”
jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marcina Kromera z siedzibą przy ul. Ratuszowa 4, 11-100
Lidzbark Warmiński.
2. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem konkursu, tj. udzielaniem informacji na jego temat oraz
rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
§ 2. MIEJSCE, CZAS TRWANIA KONKURSU
1.Czas trwania konkursu: od 7 KWIETNIA do 6 GRUDNIA 2021.
2.Konkurs jest dostępny na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku Warmińskim
(www.mbp.lidzbarkw.pl) oraz Facebooku (www.facebook.com/MBP.lw).

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU
1.Konkurs skierowany jest do rodzin.
2.Uczestnik musi być zapisany do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku Warmińskim.
3. Uczestnik oświadcza, że:
a) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do konkursu;
b) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu;
c) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w
konkursie.

§ 4. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Organizator będzie umieszczał do 10 dnia każdego miesiąca zadanie do wykonania w kalendarzu
konkursowym na Facebooku i stronie internetowej (8 zadań konkursowych od kwietnia do
listopada)
2. Zadaniem uczestnika konkursu jest:
a) wykonanie wszystkich ośmiu zadań konkursowych, jedno zadanie w miesiącu.

b) zbudowanie modeli z dowolnych klocków (klocków LEGO, plastikowych, drewnianych,
metalowych i innych, bądź techniką mieszaną) z dowolnej liczby klocków według
wyznaczonych w kalendarzu zadań,
c) sfotografowanie zbudowanych przez siebie konstrukcji
d) przesłanie wiadomości e-mail na adres: czytelnia.mbp@lidzbarkw.pl
3. Wiadomość powinna zawierać 2 zdjęcia – jedno zdjęcie zawierające samą konstrukcję z klocków,
drugie zdjęcie zawierające zbudowaną konstrukcję wraz z autorem/autorami, a także
następujące dane osoby zgłaszającej:
a) imię i nazwisko,
b) wiek uczestników
c) adres zamieszkania
d) adres mailowy
e) telefon kontaktowy
f) numer karty bibliotecznej
g) informację, które zdjęcie ma być opublikowane na Facebooku i stronie internetowej
5. Z nadesłanych zdjęć Organizator stworzy galerię prac, która opublikowana zostanie na Facebooku
(www.facebook.com/mbp.lw oraz stronie internetowej www.mbp.lidzbarkw.pl
§ 5. NAGRODY
1. W konkursie przewidziano nagrody w postaci zestawów klocków LEGO®.
2. Fundatorem zestawów upominkowych jest Organizator.
3. Spośród wszystkich zgłoszonych mailowo prac komisja konkursowa biorąc pod uwagę takie kryteria
jak dopasowanie do tematu, estetyka, oryginalność, pracochłonność i inne walory wizualne oraz
artystyczne wyłoni kolejno trzech zwycięzców, oraz przyzna dwa wyróżnienia:
I miejsce – LEGO® Classic Klocki, klocki, klocki (1500 elementów)
II miejsce – LEGO® Classic kreatywne klocki duże pudełko (790 elementów)
III miejsce – LEGO® Classic przezroczyste kreatywne klocki (500 elementów)
Wyróżnienia - LEGO® Classic Zielone klocki kreatywne (60 elementów)
LEGO® Classic niebieskie klocki kreatywne ( 52 elementy)
4. Jedna osoba może przesłać jedno zgłoszenie.
5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagród za
pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej mailem lub telefonicznie.
6. Nagrodzone osoby wyrażają zgodę na opublikowanie na stronach Organizatora imienia i
nazwiska.
7. Nagrody należy odebrać osobiście w Bibliotece w godzinach pracy biblioteki.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
2. Regulamin konkursu znajduje się na stronie biblioteki www.mbp.lidzbarkw.pl oraz Facebooku
3. W kwestiach dotyczących przebiegu konkursu, które nie zostały przewidziane w niniejszym
Regulaminie, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do
Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.

