KONKURS „SPRÓBUJ SWOICH SIŁ”

Regulamin Konkursu „Spróbuj swoich sił”
organizowanego na łamach Czasopisma Gminy Siennica „Sienniczka”

1. Organizatorem Konkursu jest Wydawca Czasopisma Gminy Siennica „Sienniczka” – Gminna
Biblioteka Publiczna w Siennicy, ul. Mińska 33, 05-332 Siennica, tel. 25 757 22 76, e-mail:
gbpsiennica@poczta.fm
2. Szczegółowa informacja o Konkursie każdorazowo ukaże się na łamach „Sienniczki”
(kwartalnik) w wersji drukowanej dostępnej m.in. w siedzibie Organizatora i Urzędu Gminy
Siennica oraz w wersji elektronicznej na stronach: bibliotekasiennica.pl oraz ugsiennica.pl
Biorąc udział w konkursie Uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
3. Każda edycja Konkursu dotyczyć będzie innego zadania do wykonania wg wskazań
Organizatora.
4. Konkurs ma formę otwartą dla wszystkich czytelników „Sienniczki” o ile Organizator nie
postanowi inaczej, o czym poinformuje w szczegółowych wytycznych Konkursu (patrz pkt 2
Regulaminu).
5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie zadania konkursowego oraz czytelne
wypełnienie Karty zgłoszenia będącej załącznikiem do niniejszego Regulaminu i dostarczenie
ich do Organizatora Konkursu w nieprzekraczalnym terminie i miejscu wskazanym
w szczegółowych informacjach o konkursie.
6. Uczestnik przekazuje a Organizator nabywa pełne prawo do powstałego i zgłoszonego do
Konkursu dzieła, w tym pełne prawo do jego wykorzystania w publikacjach (drukowanych i
elektronicznych) i innych materiałach promocyjnych itp. wydawanych przez Organizatora.
7. W skład Jury Konkursu wchodzi Zespół Redakcyjny „Sienniczki” oraz dodatkowo powołany
ekspert z dziedziny, której dotyczy Konkurs.
8. Dla Zwycięzców Konkursu Organizator przewiduje pamiątkowe nagrody.
9. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu i jego Zwycięzcy (imię i nazwisko, miejscowość)
każdorazowo ukaże się w kolejnym numerze „Sienniczki”.
10. Organizator posiada wyłączne prawo do określenia zakresu zadania konkursowego,
rozstrzygania kwestii spornych, sposobu wyłaniania Zwycięzców oraz ich nagradzania.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, przy czym zmiany
te nie będą miały wpływu na prawa już nabyte przez Uczestników Konkursu.
12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2019 r.
Organizator
Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy
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