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Regulamin konkursu na recenzję książki 

 ph. „Moje literackie fascynacje” – VIII edycja organizowanego przez 
Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zbigniewa Herberta 

w Gorzowie Wielkopolskim 
 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Konkurs na recenzję książki ph. „Moje literackie fascynacje” (zwany dalej 

„Konkursem”) organizowany jest w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki 2020 

przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie 

Wielkopolskim (zwaną dalej „Organizatorem”) z siedzibą przy ul. Sikorskiego 107 

w Gorzowie Wielkopolskim. 

2. Informacje na temat Konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej 

Organizatora www.wimbp.gorzow.pl w zakładkach Dyskusyjne Kluby Książki oraz na 

oficjalnych profilach Organizatora w serwisach społecznościowych Facebook, 

(zwanych dalej „stronami Organizatora”). 

3. Niniejszy regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa jego zasady. 

 

§ 2 

Uczestnictwo w Konkursie 

1. Czas trwania Konkursu (1 października – 20 listopada 2020 r.) 

2. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne. 

3. Uczestnikiem Konkursu może być każdy członek Dyskusyjnego Klubu Książki z terenu 

Gorzowa Wielkopolskiego oraz północnej części województwa lubuskiego. 

4. Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 

I. do 14 roku życia 

II. 15-19 lat 

III. od 20 roku życia 
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5. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest zapoznać się z jego regulaminem oraz czytelnie 

wypełnić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i fakultatywnie zgodę na 

wykorzystanie wizerunku i przesłać oryginał lub skan razem z pracą konkursową. 

6. Pozyskane podczas zgłoszenia konkursowego dane osobowe będą przetwarzane  

w celu przeprowadzenia Konkursu. 

 

§ 3 

Cele i zasady konkursu 

1. Celem Konkursu jest promowanie literatury i czytelnictwa, zachęcanie do własnej 

twórczości literackiej oraz aktywizacja członków Dyskusyjnych Klubów Książki. 

2. Uczestnik Konkursu może nadesłać maksymalnie dwie prace konkursowe. 

3. Do Konkursu zakwalifikowane zostaną wyłącznie prace wcześniej niepublikowane 

i nienagradzane, w całości stanowiące oryginalną twórczość uczestnika. 

4. Prace konkursowe opatrzone imieniem i nazwiskiem autora, miejscem zamieszkania, 

nr telefonu, nazwą Dyskusyjnego Klubu Książki oraz informacją o kategorii wiekowej 

należy przesłać do 20 listopada 2020 r. drogą elektroniczną na adres: 

e.niewiadomska@wimbp.gorzow.pl. lub pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzka 

i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta, ul. Sikorskiego 107, Gorzów 

Wielkopolski / Dział Udostępniania Zbiorów z dopiskiem konkurs DKK. 

§ 4 

Nagrody 

1. Organizator przewiduje przyznanie dyplomów i nagród rzeczowych laureatom 

Konkursu.  O sposobie ich przekazania zwycięzcy zostaną poinformowani. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. 

3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie wskazanym przez Organizatora, 

o czym poinformujemy zainteresowanych uczestników. Wyniki konkursu będą 

również umieszczone na stronie www.wimbp.gorzow.pl w zakładce Dyskusyjne Kluby 

Książki. 

4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną, 

ani na inną nagrodę. 

5.   Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator w ramach programu 

http://www.wimbp.gorzow.pl/
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Dyskusyjne Kluby Książki. 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Prace konkursowe oceni jury powołane przez Organizatora. 

2. W przypadku złamania zasad regulaminu, w tym podania błędnych danych 

osobowych, uczestnik Konkursu zostanie zdyskwalifikowany.  

3. W przypadku złamania zasad regulaminu, w tym podania błędnych danych 

osobowych, odpowiedzialność ponosi uczestnik Konkursu. 

4. Z treścią regulaminu Konkursu można zapoznać się osobiście w siedzibie placówek, 

przy których działają Dyskusyjne Kluby Książki oraz na stronie internetowej 

Organizatora. 

5. Kwestie nieregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane będą zgodnie 

z przepisami Kodeksu cywilnego. 

 

 

 

 

 

 


