Regulamin konkursu do książki „Karminowe serce” Doroty Gąsiorowskiej
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest spółka Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK Sp. z o.o. z siedzibą w
Krakowie (kod: 30-105) przy ul. Kościuszki nr 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, pod numerem KRS
0000064794, NIP 676-007-57-68, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 zł, zwana w dalszej
części Regulaminu „Organizatorem”.
2. Konkurs odbywać się będzie w dniach od 9 października 2018 roku do 26 października 2018 roku,
podczas których uczestnicy mogą dostarczać swoje recenzje książki „Karminowe serce”.

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs jest otwarty dla pełnoletnich osób fizycznych korzystających z usług Bibliotek Publicznych
z włączeniem w to pracowników poszczególnych placówek bibliotecznych (dalej nazywani będą
„UCZESTNIKAMI”).
§ 3 ISTOTA I CEL KONKURSU

Istota Konkursu polega na zawieszeniu w widocznym i łatwo dostępnym miejscu przez zgłoszone do
udziału w konkursie biblioteki wysłanego przez Organizatora plakatu zawierającego datę premiery
„Karminowego serca” autorstwa Doroty Gąsiorowskiej. Biblioteka otrzyma od organizatora jeden
darmowy egzemplarz powieści Doroty Gąsiorowskiej „Karminowe serce” w celu udostępniania go
uczestnikom konkursu do napisania konkursowej recenzji. Po zakończeniu konkursu egzemplarz
przechodzi na własność zbiorów poszczególnym placówek. Celem konkursu jest wyłonienie przez Jury
najciekawszej recenzji powieści „Karminowe serce” autorstwa Doroty Gąsiorowskiej oraz
nagrodzenie jej autorów, jak i bibliotek, z których uczestnicy startowali.

§ 4 ZASADY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba spełniająca łącznie
wszystkie wskazane poniżej warunki uczestnictwa w Konkursie:
a) akceptacja w całości postanowień niniejszego Regulaminu, która następuje poprzez przystąpienie
do Konkursu.
b) wypożyczenie przez osoby chętne ze swojej placówki bibliotecznej „Karminowego serca” Doroty
Gąsiorowskiej i napisanie recenzji nie dłuższej niż dwie strony A4 w terminie od 9 października do 26
października.

c) przystąpienie do Konkursu osób korzystających z usług bibliotek publicznych, następuje z chwilą
przesłania na adres mailowy Organizatora zgłoszenia, obejmującego dane Uczestnika (imię, nazwisko,
numer kontaktowy, adres e-mail, nazwę biblioteki z której stratuje) oraz napisaną recenzje.
Zgłoszenia można wysyłać zarówno pocztą tradycyjną na adres Organizatora, jak i elektroniczną na
adres oziomek@znak.com.pl.
d) w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych (ustęp 2 niniejszego
Regulaminu) zastrzegamy sobie prawo odrzucenia zgłoszenia
2. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych, o których mowa w ust. 1 podpunkcie 2 upływa z dniem
26 października 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego lub data maila). Każdemu
Uczestnikowi przysługuje prawo, przesłania maksymalnie jednej recenzji konkursowej.
3. Prace konkursowe nadesłane po tym terminie, jak również prace niespełniające warunków
określonych w Regulaminie nie będą brały udziału w Konkursie.
4. Spośród nadesłanych prac konkursowych, dostarczonych przez osoby spełniające warunki
uczestnictwa w Konkursie, Jury wybierze pięć najciekawszych prac, których autorzy otrzymają
nagrodę, jak i biblioteki, które reprezentowali, z zastrzeżeniem postanowień § 4 niniejszego
Regulaminu.
5. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie, powiadamiając o tym
Organizatora w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres
oziomek@znak.com.pl.
6. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 października 2018 roku w siedzibie
Organizatora, przez Jury w składzie: Oskar Błachut, Magdalena Jędrzejek, Justyna Mroczek.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie w toku Konkursu, o
czym niezwłocznie zawiadomi wszystkich Uczestników poprzez przesłanie wiadomości mailowej do
wszystkich Uczestników konkursu. Konkurs jest ogłaszany za pośrednictwem indywidualnego
kontaktu z poszczególnymi bibliotekami publicznymi oraz za pośrednictwem naszego fan page na
Facebooku między słowami
:https://www.facebook.com/miedzyslowamiksiazki/?fb_dtsg_ag=AdymJiRzocp58ft5r6CccTR9jkQb38
_HNufVCIX0yLVMdA%3AAdyDqqyzMutU8mPh_siWF83d42qrm5vC-bx0BQ9cWiVl0Q.

§ 5 POWIADOMIENIE O ZWYCIĘSTWIE /UTRATA PRAWA DO NAGRODY
1. Uczestnik będący autorem wytypowanej przez Jury Konkursu recenzji konkursowej zostanie
powiadomiony o powyższym fakcie drogą elektroniczną, w formie wiadomości e-mail przesłanej na
adres wskazany w danych osobowych Uczestnika.
2. Za powiadomienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej uznaje się fakt wysłania przez ZNAK
wiadomości e-mail na adres, o którym mowa w ust.1 powyżej. W rozumieniu Regulaminu
powiadomienie uznaje się za dokonane z chwilą skutecznej transmisji danych stanowiących
wiadomość e-mail przez ZNAK na adres Uczestnika.

3. Uczestnik będący autorem wytypowanej przez Jury recenzji konkursowej zobowiązany jest w
terminie 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od chwili powiadomienia go przez ZNAK, do przesłania do
ZNAK pocztą elektroniczną potwierdzenia, że przyjmuje przyznaną mu nagrodę oraz danych: imię i
nazwisko, adres do korespondencji z numerem telefonu, oraz informację zdradzającą, z której
biblioteki startował.
4. W przypadku spełnienia przez Uczestnika wytypowanego przez Jury Konkursu czynności, o których
mowa w ust. 3 powyżej, staje się on Zwycięzcą Konkursu.
5. Jeśli w ciągu 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od powiadomienia Uczestnik będący autorem pracy
konkursowej wytypowanej przez Jury nie złoży oświadczenia o przyjęciu nagrody i/lub nie prześle
danych osobowych, przyjmuje się, że Uczestnik ten zrezygnował z udziału w Konkursie. W takim
przypadku Jury wybierze kolejną pracę konkursową i powiadomi jej autora o tym fakcie. W takiej
sytuacji odpowiednie zastosowanie znajdą postanowienia ust. 14 powyżej.

§ 6 NAGRODA
1. Organizator przewiduje w niniejszym Konkursie przyznanie nagrody w postaci: (i) nagrody
rzeczowej w formie pakietu książek składającego się z książek autorstwa Doroty Gąsiorowskiej–
otrzymają go osoby wyłonione przez Jury oraz biblioteki, które uczestnicy reprezentowali.
2. Nagroda rzeczowa zostanie przesłana za pomocą poczty lub kuriera na adres wskazany przez
Zwycięzców Konkursu oraz na adresy poszczególnych bibliotek publicznych z ramienia, których
Zwycięscy występowali. Nagroda przewidziana w niniejszym Konkursie nie podlega wymianie na
świadczenia pieniężne.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Decyzje Organizatora Konkursu oraz Jury mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich
odwołanie.
2. ZNAK informuje Uczestników Konkursu, że ich dane osobowe będą przechowywane i
przetwarzane, w siedzibie ZNAK, w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 101 z 2002 r.
poz. 926 z późniejszymi zmianami, na co Uczestnicy przystępując do Konkursu, wyrażają zgodę.
Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych,
żądania ich zmiany oraz poprawienia, jak również ich usunięcia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie,
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
4. Przystępując do Konkursu, każdy jego Uczestnik akceptuje fakt, że powiadomienie o wytypowaniu
przez Jury będzie dokonywane wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail, na
adres, z którego Uczestnik dokonał zgłoszenia swojego udziału w Konkursie.

5. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień
niniejszego Regulaminu.

