
REGULAMIN KONKURSU DETEKTYWISTYCZNEGO  

„ZNAJDZIESZ MNIE W BIBLIOTECE” 

Zapraszamy Was do udziału w konkursie detektywistycznym 

 „Znajdziesz mnie w bibliotece – stwórz niebanalną historię detektywistyczną z biblioteką w tle!”. 

 Konkurs odbywa się w ramach TYGODNIA BIBLIOTEK 2021 pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”. 

KRYTERIA | ZASADY KONKURSU 

1. Organizatorem konkursu jest : Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy, 

ul.H.Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz. Konkurs odbywa się tylko i wyłącznie na 

fanpage MBP w Choroszczy (http://www.facebook.pl/bibliotekachoroszcz). 

2. Konkurs skierowany jest do osób obserwujących profil Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Choroszczy na portalu Facebook. Przedział wiekowy : 15+ (z zastrzeżeniem , iż 

osoby niepełnoletnie biorą udział za zgodną opiekuna prawnego, a Organizator może 

ubiegać się o skan tejże zgody). 

3. Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu odpowiedzi konkursowej pod postem 

konkursowym umieszczonym w dn.9.05.2021 rozwijającej wątek hasła konkursowego 

„Znajdziesz mnie w bibliotece-stwórz niebanalną historię detektywistyczną z 

biblioteką w tle!”. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę czyt. 

umieścić jeden komentarz pod postem konkursowym, z zastrzeżeniem, że nie może on 

być edytowany do końca trwania konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do 

weryfikacji zgłoszeń, oraz do dyskwalifikacji zgłoszeń niezgodnych z tematyką 

konkursu. 

4.  Każdy uczestnik musi być AUTOREM tejże pracy, o czym w momencie wzięcia 

udziału w konkursie - poświadcza. 

5. Wypowiedź konkursowa powinna zawierać m.in. 5 zdań, max. 10 zdań. 

6. Konkurs trwa od 09.05.2021 do 14.05.2021 do godziny 23:59 , wyniki zostaną 

opublikowane 15.05.2021r.do godziny 23:59. 

7. Wygrywa praca konkursowa, która uzyska najwięcej reakcji ze strony widzów 

„LIKE”- lajków. 

8. Organizator w przeciągu 7 dni od ogłoszenia wyników, skontaktuje się ze zwycięzcą 

za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebook’u celem m.in. ustalenia 

przekazania nagrody w możliwie najbardziej bezpieczny sposób. Przyznane w 

Konkursie nagrody zostaną udostępnione uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od 

dnia nawiązania kontaktu ze zwycięzcą. Nagrodą w konkursie jest nagroda rzeczowa 

w postaci pakietu książek.  

9. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora 

wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego 

przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą 

przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia 

Konkursu i wydania nagród wyróżnionemu Uczestnikowi. Uczestnicy mają prawo 

wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są 

podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w 

Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook. 

10. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku 

o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.). 

http://www.facebook.pl/bibliotekachoroszcz


11. Facebook nie jest organizatorem konkursu, oraz nie ponosi odpowiedzialności za jego 

przebieg, w żaden sposób również nie wspiera organizowanej akcji. 

12. Wszelkich informacji o przebiegu konkursu udziela Organizator pod numerem : 

723 698 951 oraz poprzez wiadomość prywatną skierowaną na fanpage Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Choroszczy. 

 

 


