REGULAMIN KONKURSU NA IMIĘ DLA MASKOTKI
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
§1 Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej,
zwana w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.
2. Organizator czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.
3. Konkurs jest realizowany w ramach obchodów 90-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Ostrowi Mazowieckiej.
§2 Cel Konkursu
1. Celem Konkursu jest wybór najciekawszego imienia dla maskotki Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej oraz nagrodzenie pomysłodawcy.
2. Propozycje zostaną poddane pod głosowanie Komisji Konkursowej.
§3 Warunki uczestnictwa
1. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych powiatu ostrowskiego.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie do siedziby Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej lub przesłanie pocztą elektroniczną wypełnionej Karty
zgłoszeniowej na adres: czytelnia@mbpostrowmaz.pl do dnia 16.03.2018 r.
3. Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się
z Regulaminem Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych
uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
§4 Przebieg i rozstrzygnięcie Konkursu
1. Spośród wszystkich nadesłanych propozycji Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą
Dyrektor i Pracownicy Biblioteki, na drodze debaty i głosowania wybierze jedno najciekawsze
imię dla maskotki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej i tym samym
wyłoni zwycięzcę Konkursu, który otrzyma nagrodę.
2. Konkurs trwa do dnia 16.03.2018 r. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą brane
pod uwagę.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego
z przyczyn od niego niezależnych.
4. W Konkursie wezmą udział tylko kompletne zgłoszenia, w szczególności zawierające
oświadczenie o przekazaniu pełni praw autorskich na rzecz Organizatora i zgodę na
przetwarzanie danych osobowych do celów organizacji i ogłoszenia wyników konkursu.
5. Na jednej Karcie zgłoszenia może zostać przesłana jedna propozycja imienia dla maskotki.
W przypadku wpisania większej ilości nazw Organizator nie będzie brał pod uwagę takiego
zgłoszenia.

6. Uczestnik Konkursu, w przypadku wybrania przez Komisję Konkursową proponowanej
przez niego nazwy maskotki, przekazuje bezterminowo wszelkie prawa autorskie dotyczące
wykorzystywania nazwy maskotki na wszelkich polach eksploatacji.
7. Nazwy niewykorzystane zostaną zarchiwizowane i nie będą wykorzystywane przez
Organizatora.
8. Wyniki konkursu zostaną oficjalnie ogłoszone i podane na stronie internetowej
www.bibl.ostrowmaz.pl oraz Facebooku do dnia 23.03.2018 r.
§5 Postanowienia końcowe
1. W przypadku nierozstrzygnięcia Konkursu ze względu na brak odpowiedniej propozycji,
Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Konkursu.
2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach
związanych z przeprowadzeniem Konkursu.
3. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1, pkt. 4 Ustawy o ochronie danych
osobowych podanie danych jest dobrowolne, a uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo
wglądu do danych i ich poprawiania.
4. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska i miejscowości
zamieszkania na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi
Mazowieckiej, na Facebooku oraz we wszystkich materiałach reklamowych.
5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
6. Ewentualne spory odnoszące się do i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez
Organizatora.
7. Wszelkie decyzje Organizatora są wiążące i ostateczne.

