Detektywistyczny
Konkurs Otwarty
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. prof. E. Wanieka
w Ustrzykach Dolnych

Kiedy:

lipiec – sierpień 2020 r.

Gdzie:

nie musisz wychodzić z domu

Dla kogo: konkurs jest otwarty, czyli bez żadnych ograniczeń
Dlaczego: ze względu na SARS-COV2, który uniemożliwił nam
przeprowadzenie dorocznych zajęć wakacyjnych.
Nagroda: tylko jedna, za to fajne urządzenie multimedialne

REGULAMIN KONKURSU
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Konkurs organizowany pod nazwą Detektywistyczny Konkurs Otwarty, nazywany
dalej „Konkursem”, trwa od lipca do końca sierpnia 2020 roku. Ogłoszenie
wyniku nastąpi 4 września 2020 r. Przewidywana jest jedna nagroda główna.
2. Organizatorem konkursu jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. prof.
Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Regulamin określa zasady udziału w konkursie i zawiera warunki uczestnictwa,
które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do konkursu.
4. Niespełnienie warunków konkursu, określonych w postanowieniach niniejszego
regulaminu lub odmowa ich spełnienia, uniemożliwia udział w konkursie, a tym
samym zgłaszanie ewentualnych roszczeń do odbioru przewidzianych nagród oraz
jakichkolwiek roszczeń związanych z konkursem i jego przeprowadzeniem
w stosunku do Organizatora.
5. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną
inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 847).
6. Osoba, która przystąpiła do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego
regulaminu, staje się jego Uczestnikiem.

7. Administratorem danych osobowych jest Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna im. prof. E. Wanieka w Ustrzykach Dolnych (zob. Klauzula
informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - https://biblioteka.ustrzykidolne.pl/strona-2554-regulaminy.html).
8. Organizator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej
odmowa ich udzielenia uniemożliwi uzyskanie nagrody.
9. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

II. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
1.

Konkurs ma otwartą formułę wiekową.

2.

W konkursie nie mogą brać udziału krewni członków komisji konkursowej.

3.

Zadaniem konkursowym jest odgadnięcie kilkuwyrazowego hasła na podstawie
informacji zamieszczanych dwa razy w tygodniu na stronach: biblioteka.ustrzykidolne.pl oraz bibliotecznym FB.

4.

Poszczególne części hasła będą miały postać grup liter ukrytych na naszych stronach
bibliotecznych. Litery do odgadnięcia mogą stanowić część tytułu książki, którą
należy odszukać w naszym katalogu on-line; mogą także znajdować się w artykułach
zdigitalizowanej przez nas prasy lub w postach zamieszczanych na w/w stronach.

5.

Odnalezienie poszukiwanych grup liter ułatwią podawane dwa razy w tygodniu
(wtorki i czwartki) wskazówki (koordynaty), na przykład:



[GB 10/2020, s.9, w.2, 23-25] oznacza: „Gazeta Bieszczadzka” nr 10 z 2020 r., strona
9, wers 2: „chronionych, a jednak jego populacja wciąż”, litery 23-24 (liczymy bez
znaków przestankowych) czyli populacja. Poszukiwana grupa liter to „pop”;



[kk Bobrowski, J., 2018, 1-3] katalog księgozbioru, wyszukiwany Bobrowski Jakub,
wydanie z 2018 Mitologia słowiańska, pierwsze trzy litery tytułu „mit”.
Legenda:
kk – katalog księgozbioru (zakładka Katalog online)
GB – „Gazeta Bieszczadzka” (zakładka Cyfrowe Zbiory PiMBP)
FB – Facebook PiMBP

6. Rozstrzygnięcie konkursu stanowi hasło wraz ze spisem tytułów artykułów, książek
oraz postów [jak w powyższych przykładach: 1. Wąsaty duch z pierścieniami
(K. Potaczała); 2. Mitologia słowiańska (J. Bobrowski)], nadesłane na e-mail
Organizatora: info@biblioteka-ustrzyki.pl z dopiskiem „Konkurs”.
7. O wygranej decyduje pierwszeństwo nadesłanej pełnej i poprawnej odpowiedzi.
8. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, organizator
powoła komisję konkursową.
9. Werdykt komisji jest ostateczny i nie podlega reklamacji.
10. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu, interpretacji i postanowień
regulaminu rozstrzyga Organizator.

