REGULAMIN
Konkurs „Twój ulubiony cytat”
I. Przepisy ogólne
1. Konkurs organizowany jest przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Porąbce, ul Rynek 22. zwaną
dalej Organizatorem konkursu.
2. Konkurs prowadzony będzie na terenie gminy Porąbka. Konkurs rozpoczyna się 1 lipca 2019
i trwać będzie do 9 września 2019
Wyłonienie laureatów nastąpi 12 września 2019 r.
Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie www.bibliotekaporabka.pl i
Facebooku.
3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Uczestnikiem konkursu może być każdy za
wyjątkiem członków jury.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń oraz usunięcia zgłoszeń uczestników,
których działania nie są zgodne z niniejszym Regulaminem.
5. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu będzie czuwać Komisja Konkursowa złożona z
bibliotekarzy.
6. Aby wziąć udział w Konkursie należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu, dostępnym na stronie
www.bibliotekaporabka.pl
II Zadanie konkursowe
1. Zadaniem uczestników konkursu jest wyszukanie ciekawych, niezwykłych cytatów – takich, które
mogą zaintrygować i zachęcić do lektury, o które nie podejrzewałoby się tego autora.
2. Cytaty należy przepisać lub sfotografować i wydrukować. Format pracy nie może być mniejszy, niż
A5 i większy, niż A3. Nazwisko autora i tytuł książki, z której pochodzi cytat, powinny stanowić część
pracy. Pracę należy dostarczyć do biblioteki lub wysłać w postaci załącznika pocztą elektroniczną na
adres biblioteka@bibliotekaporabka.pl do dnia 9 września 2019 r.
3. Cytaty pochodzące z klasyki danego gatunku literackiego dostaną 50% punktów więcej.
4. Oddanie pracy jest równoznaczne z wzięciem udziału w Konkursie, dzięki czemu może ona zostać
poddana głosowaniu Komisji Konkursowej.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania tekstu w przypadku, gdy będzie on
zawierał treści wulgarne, obraźliwe, obsceniczne lub w inny sposób naruszające prawa i dobre imię
osób trzecich.
6. Prace zostaną zaprezentowane na profilu facebookowym biblioteki. Liczba polubień będzie
stanowiła dodatkową punktację.

III Wyniki konkursu
1. Ogłoszenie wyników na stronie internetowej oraz na profilu biblioteki Facebooku nastąpi 12
września 2019 r.
2. Jury Konkursu będzie kierować się przede wszystkim merytoryczną treścią , mając na względzie
pomysłowość, interesujące potraktowanie tematu, bądź element humorystyczny.
3. Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane na Jubileuszu GBP w Porąbce, który przypada na
październik 2019, wtedy też nastąpi wręczenie nagród.
IV Nagrody
1. Zostanie przyznana 1 nagroda główna oraz 2 wyróżnienia.
2. Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
3. O sposobie odbioru nagrody zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie w
zależności od tego jaki rodzaj kontaktu uczestnicy pozostawili organizatorowi.
V Dane osobowe
Podpis pracy powinien być na odwrocie i zawierać imię, nazwisko, adres mailowy lub telefon w
przypadku dokumentu elektronicznego te informacje powinny się znajdować w treści e-maila.

