Regulamin konkursu na recenzję
Koncertu Dziękczynnego za Dar Pontyfikatu Św. Jana Pawła II
dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych
i osób dorosłych gminy Rzekuń
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikami Konkursu mogą być:


uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów gminy Rzekuń w wieku 12 – 15 lat



młodzież ucząca się, mieszkająca na terenie gminy Rzekuń w wieku 16 – 19 lat



osoby dorosłe, zamieszkałe w gminie Rzekuń.

2. Udział w Konkursie wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych osobowych przez Uczestnika Konkursu. Uczestnik dokonuje tych czynności poprzez
osobiste złożenie i podpisanie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzekuniu lub w Filiach
Bibliotecznych w Laskowcu i w Borawem wcześniej pobranego dokumentu: załącznik nr 1.
3. Organizator Konkursu posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie
oraz do wykluczenia Uczestnika lub odmowy przyznania mu nagrody, jeśli zachodzi uzasadnione
podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia warunków
uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie.
Zasady Konkursu
1. Zadaniem Konkursu jest napisanie Recenzji z Koncertu Dziękczynnego za Dar Pontyfikatu Św. Jana
Pawła II, który odbył się 19 maja 2019r. w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w
Rzekuniu standardową czcionką 12 Times New Roman jednej strony formatu A4. Prace będą
przyjmowane w formatach: PDF, DOC, DOCX, ODT.
2. Recenzje można dostarczyć następująco:
a) Wysłać e-mailem do biblioteki na adres: biblioteka@rzekun.net z obowiązkowym oświadczeniem.
b) Osobiście złożyć Recenzję w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B
lub w Filii Bibliotecznej w Laskowcu, ul. Długa 90, Laskowiec, 07 – 401 Ostrołęka, lub w Filii
Bibliotecznej w Borawem, Borawe 107, 07 – 411 Rzekuń w godzinach pracy bibliotek z
obowiązkowym oświadczeniem.
3. Uczestnik może brać udział w Konkursie jeden raz, składając wyłącznie jedną Recenzję.
Przebieg Konkursu
1. Konkurs trwa do 19 czerwca 2019 r. do godz. 16.00.
2. Kryterium wyboru stanowi: wyrazisty styl oraz zgodność z formą.
3. Recenzje niespełniające warunków niniejszego Regulaminu nie zostaną dopuszczone do konkursu.
4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora 27 czerwca 2019r. podczas podsumowania
Konkursu o godz. 15.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzekuniu, a następnie zostaną
opublikowane na profilu Facebook GBP w Rzekuniu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w
Rzekuniu.
Nagrody
1. Nagrodzeni zostaną autorzy trzech najlepszych recenzji w trzech grupach uczestników.
2. Nagrodzeni będą zobowiązani do osobistego odbioru nagrody 27 czerwca 2019r. podczas
podsumowania Konkursu o godz. 15.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzekuniu.

Kontakt
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu tel. (29) 761 73 94 wew. 26,
(29) 761 01 58 wew. 26
Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w
Rzekuniu.
2. Dane przetwarzane w związku z wygraną w Konkursie mogą być udostępniane na profilu Facebook
GBP w Rzekuniu oraz na stronie internetowej UG w Rzekuniu.
3. Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
Prawa autorskie i licencja
Uczestnik przesyłając Recenzję, oświadcza i gwarantuje, że jest jej wyłącznym autorem i
przysługują mu do niej wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie
osobiste, jak również, że Recenzja jest przejawem oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie
była ona dotychczas nigdzie publikowana, jak również nie jest obciążona prawami osób trzecich i
nie narusza praw osób trzecich.

