
REGULAMIN KONKURSU ZDOBIENIA
PIERNIKÓW

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu Zdobienia Pierników, zwanego dalej "Konkursem",
jest Biblioteka Publiczna im. Jana Brzechwy w Paczkowie dalej zwana
„Organizatorem”.

2. Sponsorem nagród w konkursie jest Organizator Konkursu.
3. Konkurs ogłoszony jest na stronie www.biblioteka.paczków.pl , na plakatach

oraz w innych mediach.
4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 23 listopada 2017 r., a kończy w dniu 5 grudnia 2017 r. 

o godzinie 19:00 czasu polskiego (zwany dalej czasem trwania konkursu).

UCZESTNICY KONKURSU

1. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium
Gminy Paczków i gmin ościennych (Polska) oraz Gminy Javornik (Czechy),
zwane dalej „uczestnikami konkursu”.

2. Warunkiem przystąpienia uczestnika do Konkursu jest wypełnienie „karty
zgłoszenia”, której druk stanowi załącznik nr. 1 do niniejszego Regulaminu.
Kartę zgłoszenia należy przedłożyć u Organizatora wraz z pracą konkursową.

3. Za osoby niepełnoletnie kartę zgłoszenia wypełniają rodzice lub opiekunowie
prawni.

4. Każdy uczestnik konkursu godzi się na publikację zdjęcia jego pracy
konkursowej na stronie internetowej Organizatora. Zdjęcia będą podpisane
imieniem i nazwiskiem autora pracy.

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie
ich najbliższych rodzin.

ZADANIE KONKURSOWE

1. Zadaniem uczestników konkursu jest upieczenie od 3 do 5 pierniczków 
o dowolnym kształcie i wymiarze nie większym niż 10x10 cm, oraz
własnoręczne ozdobienie (dekoracja) pierniczków dowolną techniką i według
własnej inwencji.

2. Każdy uczestnik może do konkursu zgłosić tylko 1 komplet pierniczków.
3. Pierniczki należy dostarczyć do siedziby Organizatora w czasie trwania

Konkursu.
4. Zgłoszone do konkursu prace nie będą zwracane i przechodzą na własność

Organizatora.
5. Prace wykonane niezgodnie z Regulaminem i przesłane po czasie trwania

konkursu, nie będą brały udziału w Konkursie.

JURY KONKURSU

1. Skład jury Konkursu ustala Organizator.
2. Jury Konkursu czuwa nad prawidłowością przebiegu Konkursu i decyduje

o przyznaniu nagród konkursowych w kierując się estetyką pracy i jej
oryginalnością.



WYNIKI KONKURSU

1. Lista zwycięzców Konkursu zostanie ogłoszona dnia 8 grudnia 2017 r. 
o godz. 1700 w siedzibie Organizatora.

2. Informacja o nagrodzonych pracach wraz z podaniem imienia i nazwiska
autora pracy zostanie opublikowana w dniu 9 grudnia 2017 na stronie 
www.biblioteka.paczkow.pl

NAGRODY

1. Nagroda za I miejsce: sprzęt kuchenny o wartości 200,00 zł
2. Nagroda za II miejsce: sprzęt kuchenny o wartości 150,00 zł
3. Nagroda za III miejsce: sprzęt kuchenny o wartości 100,00 zł

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją przez uczestnika
wszystkich zapisów tego Regulaminu.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z
warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.)
wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego Zwycięzców,
publicznego udostępnienia na stronie internetowej biblioteki
www.biblioteka.paczkow.pl

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody
konkursowej. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie danych, 
o których mowa w zdaniu poprzednim.

4. Autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej lub wyróżnionej pracy
konkursowej przechodzą nieodpłatnie z chwilą wyboru na rzecz Organizatora.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania konkursowych prac, 
o których mowa w punkcie 4., na polach eksploatacji wskazanych w art. 50
ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. 1994, Nr 24, poz. 83), a w szczególności: do utrwalania i zwielokrotniania
prac konkursowych - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy prac
konkursowych, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową, obrotu oryginałem albo
egzemplarzami, na których prace konkursowe utrwalono - wprowadzenie 
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w zakresie
rozpowszechniania prac konkursowych - publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, otworzenie, nadawanie, reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie prac konkursowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym

6. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie
będą miały przepisy prawa polskiego.


