Regulamin konkursu Między słowami
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie Między słowami, którego organizatorem jest
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce.
2. Zadaniem uczestnika konkursu jest odnalezienie w tekstach konkursowych jak najwięcej tytułów książek,
które można wypożyczyć w wielickiej bibliotece i jej filiach. W trakcie poszukiwań można posługiwać się
katalogiem on-line wielickiej biblioteki dostępnym ze strony www.biblioteka.wieliczka.eu.
3. Tytuły książek muszą brzmieć identycznie jak odnalezione fragmenty, jednakże bez uwzględnienia
interpunkcji i zapisu małymi/wielkimi literami np.
TEKST:
Wspominała swoje idealne życie bez sentymentów, ale niepokoiła ją jedna kwestia. Krwi napsuł jej swego
czasu konflikt z bratankiem.
ODNALEZIONE TYTUŁY W POWYŻSZYM FRAGMENCIE:
idealne życie, bez sentymentów, kwestia krwi
ALE JUŻ: słowa „czasu” nie można uwzględnić jako odmieniony tytuł książki Czas.
4. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać listę odnalezionych tytułów, imię i nazwisko uczestnika konkursu,
datę urodzenia, e-mail, telefon kontaktowy.
a. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest dodatkowa zgoda opiekuna prawnego na
uczestnictwo podopiecznego w konkursie Między słowami, którą należy dostarczyć do biblioteki
w formie pisemnej najpóźniej do 31 grudnia 2016 roku. Brak takiego oświadczenia dyskwalifikuje
przesłane zgłoszenia z konkursu. Jednorazowa zgoda jest wystarczająca na uczestnictwo w całym
konkursie Miedzy słowami w 2016 roku.
5. Za każdy wskazany w tekście tytuł książki uczestnik otrzymuje jeden punkt.
a. Jeżeli w naszej bibliotece (i jej filiach) znajduje się więcej książek o odnalezionym tytule, należy podać
tytuł tylko raz (za powtórzony ten sam tytuł nie ma dodatkowego punktu)
b. Jeżeli odnaleziony tytuł zawiera w sobie inny pełny tytuł, należy podać wszystkie odnalezione tytuły,
które jeszcze nie wystąpiły w zgłoszeniu konkursowym.
6. Każdy uczestnik konkursu może przesłać jedno zgłoszenie konkursowe w danym miesiącu konkursowym
zawierające odnalezione tytuły książek w tekście z danego miesiąca (czyli maksymalnie każdy uczestnik może
wysłać 10 zgłoszeń konkursowych, po jednym na każdy miesiąc).
a. W 2016 roku zostanie opublikowanych 10 tekstów konkursowych po jednym na miesiąc (marzecgrudzień).
b. Teksty będą publikowane w pierwszym tygodniu danego miesiąca konkursowego na stronie
www.biblioteka.wieliczka.eu oraz portalu społecznościowym Facebook oraz będą do wglądu
w wielickiej bibliotece i jej filiach.
c. Liczbę punktów po każdym miesiącu konkursowym podajemy uczestnikowi na życzenie.
d. Przykładowe rozwiązanie konkursu z poprzedniego miesiąca zostanie podane wraz z ogłoszeniem
następnego tekstu.
e. Rozwiązanie konkursu i ogłoszenie wyników, wraz z ogólną punktacją nastąpi w styczniu 2017 roku.
Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo. Zostaną przyznane 3 główne nagrody
oraz wyróżnienia.
f. Nagrodami w konkursie są bony podarunkowe do zrealizowania w księgarniach ogólnopolskich.
g. Zgłoszenia konkursowe należy dostarczać do biblioteki do końca danego miesiąca konkursowego za
pomocą
e-maila
na
adres
dzialliteraturypieknej@biblioteka.wieliczka.eu
lub
biblioteka@biblioteka.wieliczka.eu lub osobiście do biblioteki w Wieliczce lub jej filii. Informacje
o adresach: www.biblioteka.wieliczka.eu lub telefonicznie: 12 278 30 75 wew. 25
7. Dostarczenie do PiMBP w Wieliczce lub jej filii przynajmniej jednego zgłoszenia konkursowego jest
równoznaczne 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 1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2015.2135 z dnia 2015.12.16

