
REGULAMIN INTERNETOWEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO

PN. ”KTO SZUKA, TEN ZNAJDZIE”

1. Organizator konkursu:

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

ul. Warszawska 34 

06-400 Ciechanów

2. Adresaci konkursu:

Adresatami  konkursu  są  dorośli  użytkownicy  Facebook,  tworzący  społeczność  profilu
facebookowego PBP w Ciechanowie. 

3. Cele konkursu:

 Popularyzowanie czytelnictwa;

 Rozbudzanie ciekawości czytelniczej wśród czytelników;

 Propagowanie książki, jako wszechstronnego medium.

4. Warunki uczestnictwa w konkursie:

 Polubienie profilu PBP na FB

 Zapoznanie się z Regulaminem konkursu

 Udzielnie odpowiedzi na  3 zagadki konkursowe oraz przesłanie odpowiedzi wraz z
niezbędnymi danymi (imię i nazwisko uczestnika, adres, nr telefonu, adres e-mail) na
adres: konkurs@pbpciechanow.pl 

5. Kryteria przyznawania nagród w konkursie:

 Przesłanie  prawidłowych  odpowiedzi  na  3  zagadki  konkursowe  na  adres:
konkurs@pbpciechanow.pl 

 Losowanie  zwycięzców  konkursu  wśród  uczestników  udzielających  prawidłowych
odpowiedzi. 

 W konkursie nie mogą brać udziału osoby z najbliższej rodziny pracowników PBP w
Ciechanowie. 
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6. Struktura i przebieg konkursu

 Konkurs organizowany jest online przy pomocy profilu facebookowego PBP w
Ciechanowie

 Konkurs podzielony został na 3 etapy – trzy zagadki zamieszczane na profilu Fb
Biblioteki w dniu 10.05.2021.

 Zadanie konkursowe polega na przesłaniu w jednym mailu  odpowiedzi,  w
których  należy  wskazać  autorów  i  tytuły  utworów,  z  których  pochodzą
zamieszczane cytaty. 

 Odpowiedzi  wysłać  należy  na  adres:  konkurs@pbpciechanow.pl wraz  z
podaniem swojego imienia i nazwiska, adresu, nr telefonu i adresu e-mail do
godziny 14.00 dnia 10.05.2021. 

 Zagadki  publikowane  będą  10.05.2021  na  profilu  Facebook  Biblioteki  w
godzinach: 10.00, 11.00, 12.00. 

 Zwycięzcy wyłonieni  podczas  losowania  otrzymają  powiadomienie  o  wygranej
drogą mailową po godz. 15.00 w dniu losowania. 

 Ze względu na sytuację  epidemiologiczną  i  kwarantannę związaną  z  pandemią
koronawirusa  o  terminie  wręczenia  nagród  uczestnicy  zostaną  zawiadomieni
telefonicznie lub mailowo z kilkudniowym wyprzedzeniem. 

7. Pozostałe regulacje:

Uczestnik  konkursu  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  i
kontaktowych  przez  pracowników  PBP  w  Ciechanowie  w  celach  konkursowych.
Uczestnik  konkursu  wyraża  zgodę  na  nieodpłatne  opublikowanie  swojego  imienia  i
nazwiska oraz wizerunku na stronie internetowej  PBP w Ciechanowie oraz profilu FB
PBP w Ciechanowie.  Udział  w konkursie  jest  równoznaczny z  akceptacją  niniejszego
regulaminu. 
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