Molik on tour – z Molikiem w podróż po Polsce
Regulamin Konkursu „Molik

on tour”

§1
Konkurs
Konkurs „Molik on tour”, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, (zwany dalej
„Konkursem”) adresowany jest do dzieci do 12 roku życia, miłośników i pasjonatów
podróżniczych przygód.

§2
Cele Konkursu
1. Szerzenie czytelnictwa wśród najmłodszych mieszkańców naszego miasta i gminy.
2. Promowanie wśród dzieci roli biblioteki.
3. Poszerzanie wiedzy podróżniczo-geograficznej.
§3
Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Mediateka - Biblioteka Miejska w Wieliczce (Dział dla
Dzieci i Młodzieży) z siedzibą w Wieliczce pl. Skulimowskiego 3, 32-020, zwana dalej
Biblioteką.

§4
Podstawowe pojęcia i warunki uczestnictwa
1.

2.

Uczestnik Konkursu – uczestnikiem Konkursu może być dziecko do 12 roku
życia (którego reprezentuje pełnoprawny opiekun) mieszkające na terenie Miasta i
Gminy Wieliczka.
Pełnoprawny opiekun Uczestnika Konkursu zobowiązany jest wyrazić pisemną
zgodę na udział dziecka w konkursie. Zgodę należy dostarczyć Organizatorowi
osobiście lub drogą mailową.

3.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika,
Regulaminu Konkursu „Molik on tour”. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do
przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia
warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4.

Każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przesyłanie mu za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, informacji
i korespondencji dotyczącej Konkursu.

5.

Udział w Konkursie jest bezpłatny.
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§5
Zasady i czas trwania Konkursu
1. Zasady konkursu:
a)

b)
c)
d)
e)

f)

Uczestnik Konkursu ma za zadanie przez cały okres trwania wakacji kompletować
fragmenty zdjęć-zagadek charakterystycznych miejsc z danego miasta/regionu
Polski.
Zdjęcia-zagadki będą zamieszczane przez Organizatora na FB Mediateki –
Biblioteki Miejskiej w Wieliczce 2 razy w tygodniu (16 zdjęć zagadek).
Zadaniem Uczestnika konkursu jest odgadnąć z jakiego miasta/regionu pochodzi
fragment zagadkowego zdjęcia i zaznaczyć ten punkt podróży Molika na mapie.
Mapę należy pobrać ze strony internetowej biblioteki lub odebrać osobiście w
siedzibie Organizatora pl. Skulimowskiego 3 w Wieliczce.
Po skompletowaniu wszystkich zdjęć–zagadek Uczestnik Konkursu zobowiązany
jest dostarczyć do biblioteki mapę z zaznaczonymi (wszystkimi) punktami podróży
Molika.
Nagrodzone będą trzy poprawnie uzupełnione mapy, które jako pierwsze zostaną
dostarczone, osobiście do siedziby Mediateki – Biblioteki Miejskiej w Wieliczce.

2. Rywalizacja konkursowa zaczyna się z dniem 6 lipca 2020 roku (publikacja
pierwszego zdjęcia-zagadki) i będzie trwała do 28 sierpnia 2020r (publikacja
ostatniego zdjęcia-zagadki).
3. Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić trzy podstawowe zadania konkursowe:
- kompletować fragmenty zdjęć-zagadek zamieszczanych na FB Mediateki – Biblioteki
Miejskiej w Wieliczce
- odgadnąć z jakiego miasta/regionu pochodzi zdjęcie-zagadka i zaznaczyć ten punkt
na mapie, jako punkt podróży Molika
- dostarczyć Organizatorowi Konkursu uzupełnioną mapę.

4. Podpisane prace konkursowe (Imię i Nazwisko oraz kontakt) należy dostarczyć do
siedziby Biblioteki pl. Skulimowskiego 3 w Wieliczce, zaraz po opublikowaniu przez
Organizatora ostatniego zdjęcia-zagadki.
§6
Zasady wyłaniania zwycięzców i nagrody
1. Zgłoszenia ocenia Komisja konkursowa powołana przez Bibliotekę.
2. Ocenie podlega dostarczona przez Uczestnika Konkursu mapa z zaznaczonymi
punktami podróży Molika.
3. Nagrodzone zostaną 3 poprawnie uzupełnione mapy, które jako pierwsze zostaną
dostarczone do Organizatora.
4. Komisja konkursowa wyłoni maksymalnie 3 Uczestników, którym przyzna nagrody.
5. W Konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca.
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6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.biblioteka.wieliczka.eu.
7. Niezależnie
od
ogłoszenia
wyników
na
stronie
internetowej
www.biblioteka.wieliczka.eu Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez
Bibliotekę o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie.
Jednocześnie Laureat może odmówić przyjęcia nagrody.
8. O terminie rozdania nagród Laureaci zostaną powiadomieni przez Bibliotekę pocztą
elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie.
9. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na
przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto Uczestnicy
Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie informacji o otrzymanej nagrodzie na
stronach internetowych Biblioteki i w publikacjach wydawniczych Biblioteki oraz
w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z promocją wyników
Konkursu.

§7
Ochrona danych osobowych
1. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuje się,
że administratorem danych w stosunku do danych osób zgłaszających Uczestnika
Konkursu jest Mediateka – Biblioteka Miejska w Wieliczce z siedzibą w Wieliczce,
32-020, pl. Skulimowskiego 3. Dane będą przetwarzane w celu rejestracji i
przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, a także w celach
promocyjno–marketingowych i nie będą udostępniane innym podmiotom, za
wyjątkiem tych, które mają do tego uprawnienia wynikające z przepisów
szczególnych (np. organy ścigania). Podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne do tego, by móc wziąć udział w Konkursie.
2. Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, gdyż stosuje
środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do
zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

§9
Postanowienia końcowe
1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Biblioteki, to jest w Wieliczce pl.
Skulimowskiego 3 oraz na stronie internetowej www.biblioteka.wieliczka.eu w
dziale „Konkursy”.
2. O ewentualnych zmianach w Regulaminie będziemy informować na stronie
www.biblioteka.wieliczka.eu w dziale „Konkursy”.
3. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu
prosimy kierować do Biblioteki, na adres e-mail:
dzialdzieciecy@biblioteka.wieliczka.eu lub telefonicznie pod numer (12) 385 88 12
4. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu Konkursu przez Uczestnika Konkursu
będzie oznaczało jego wykluczenie z udziału w Konkursie.
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5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zaś odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
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