Regulamin konkursu Galeria bohaterów
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie Galeria bohaterów,
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którego organizatorem jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
w Wieliczce.
Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, mieszkających na terenie
województwa małopolskiego, którzy są czytelnikami PiMBP w Wieliczce.
Konkurs trwa od lutego do listopada 2018 roku. Rozwiązanie konkursu
i wręczenie nagród nastąpi w grudniu 2018 roku.
Konkurs polega na zidentyfikowaniu bohatera literackiego na podstawie opisów
o różnym stopniu trudności zamieszczanych na stronie internetowej naszej
biblioteki. W rozwiązaniu należy podać imię i nazwisko/pseudonim
odgadniętego bohatera, jego twórcę (autor książki/książek) oraz wybrany tytuł
książki, w której występuje.
Przykładowo - jeśli opisanym bohaterem jest postać z książki „Ania z Zielonego
Wzgórza” to odpowiedź może mieć postać:
Bohater: Ania Shirley lub Anna Shirley lub Ania Blythe
Autor: Lucy M. Montgomery
Książka: Ania z Zielonego Wzgórza lub Ania z Avonlea lub Ania na Uniwersytecie
W każdym miesiącu przez trzy kolejne tygodnie będą zamieszczane opisy
bohatera literackiego. W każdym tygodniu poziom szczegółowości opisu będzie
inny: pierwszy tydzień, pierwszy poziom opisu (I) – najtrudniejszy, drugi tydzień,
drugi poziom opisu (II) – bardziej szczegółowy, trzeci tydzień, trzeci poziom
opisu (III) – najłatwiejszy.
W każdym miesiącu uczestnicy konkursu otrzymają punkty w zależności od daty
przysłania
poprawnego
rozwiązania
zagadki
na
adres
dzialliteraturypieknej@biblioteka.wieliczka.eu.
Przysłanie
poprawnego
rozwiązania zagadki na poziomie I (w pierwszym tygodniu konkursu danego
miesiąca) zapewnia uczestnikowi 3 pkt, na poziomie II (w drugim tygodniu
konkursu danego miesiąca) - 2 pkt, na poziomie III (w trzecim tygodniu konkursu
danego miesiąca) - 1 pkt.
Każdy uczestnik konkursu może przysłać rozwiązanie zagadki tylko raz
w miesiącu (może zdobyć 3 pkt albo 2 pkt albo 1 pkt). Przysłanie odpowiedzi 2
lub 3 razy w miesiącu nie skutkuje sumowaniem punktów. Nie dopuszczalne są
korekty odpowiedzi. Niejednoznaczne lub niekompletne odpowiedzi będą
nieuwzględnione (por. pkt 4.). Jednym adresem e-mailowym może posługiwać
się tylko jeden uczestnik konkursu.
Rozwiązanie konkursu z poprzedniego miesiąca zostanie podane wraz
z zamieszczeniem opisu kolejnego bohatera.
Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać imię i nazwisko/pseudonim
odgadniętego bohatera, jego twórcę (autora) oraz wybrany tytuł książki w której
występuje, a także imię i nazwisko uczestnika konkursu, datę urodzenia, e-mail,
telefon kontaktowy.

a. Rozwiązanie konkursu należy dostarczać najpóźniej do godz. 23:59
ostatniego dnia każdego tygodnia konkursowego za pomocą e-maila na adres
dzialliteraturypieknej@biblioteka.wieliczka.eu
Informacje o konkursie dostępne w Dziale Literatury Pięknej lub
telefonicznie: 12 278-30-75, wew. 25.
b. Nagrodami w konkursie są bony podarunkowe do zrealizowania
w księgarniach ogólnopolskich.
c. Trzem uczestnikom z największą liczbą punktów zostaną przyznane nagrody
główne. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych
wyróżnień. Nagrodzeni zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub
e-mailową.
d. Zastrzega się, że z jednego gospodarstwa domowego (osoby posiadające ten
sam adres zamieszkania) o nagrodę w konkursie może ubiegać się tylko jedna
osoba.
10.Dostarczenie do PiMBP w Wieliczce lub jej filii przynajmniej jednego zgłoszenia
konkursowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu konkursu
i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PiMBP
w Wieliczce w celach konkursowych i promocyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2015.2135 z dnia
2015.12.16.
11.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

