
Regulamin konkursu dla dzieci „Bajkowe łamigłówki” 

§ 1.  Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu „Bajkowe łamigłówki” jest Miejska Biblioteka Publiczna  
im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach (dalej jako "Organizator"). 

2. Konkurs jest zamieszczany na profilu biblioteki www.facebook.com/biblioteka.tgory 
(dalej, jako „Fanpage”) 

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. 
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 

4. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. 
Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do 
Organizatora.  

5. Regulamin Konkursu „Bajkowe łamigłówki” jest dostępny w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach oraz na stronie internetowej 
www.biblioteka.tgory.pl oraz Fanpage. 

§ 2. Cele zabaw i konkursów. 
 

Celem „Bajkowych łamigłówek”” jest: 
1. Popularyzacja biblioteki. 
2. Zachęcanie dzieci do aktywności. 
3. Rozwijanie pasji czytelniczej. 

§ 3. Zasady konkursu 

1. W terminie od 27.07.2020 – 31.07.2020 r. Organizator zaproponuje udział  
w zadaniach: 
 

 „Bajkowy quiz” 

 „Bajkowy rebus”  

 „Bajkowa krzyżówka” 

 „Bajkowa szyfrówka” 

 „Bajkowa zagadka”. 
 

2. Informacje na temat zadań będą zamieszczane na profilu biblioteki 
www.facebook.com/biblioteka.tgory w postaci postów konkursowych.  

3. W konkursie mogą brać udział zarejestrowani czytelnicy biblioteki w przedziale 
wiekowym 6-12 lat (dalej jako „Uczestnik”) za zgodą przedstawiciela ustawowego lub 
opiekuna prawnego (dalej jako Opiekun uczestnika). 

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:  

 Posiadanie przez Opiekuna uczestnika konta w Serwisie Facebooka (a dane 
zawarte w profilu tej osoby są prawdziwe, zgodne z regulaminem w serwisie 
Facebook).  

 Aktywności na Fanpage (polubienia wpisów konkursowych). 

http://www.facebook.com/biblioteka.tgory
http://www.biblioteka.tgory.pl/
http://www.facebook.com/


 Poprawne wykonanie wszystkich zadań konkursowych i przesłanie rozwiązań 
wraz z numerem karty bibliotecznej Uczestnika w prywatnej wiadomości do 
Organizatora najpóźniej do dnia 03.08.2020 r.  

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

§ 4. Rozstrzygnięcie konkursu 
 

1. Dla 15 pierwszych Uczestników, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązania wszystkich 
zadań przewidziane są nagrody (książki, artykuły szkolne, zakładki). 

2. Zwycięzców konkursu powiadomimy w prywatnej wiadomości na FB najpóźniej  
w ciągu siedmiu dni roboczych od daty zakończenia konkursu.  

3. Laureaci Konkursów zobowiązani są do kontaktu z Organizatorem poprzez wysłanie 
wiadomości prywatnej na FB w przeciągu trzech dni od daty powiadomienia. Brak 
kontaktu ze strony laureata lub nieodebranie nagrody oraz w przypadku niespełnienia 
wymogów  
w Regulaminie, nagroda przepada na rzecz Organizatora. 

4. Uczestnicy Konkursów nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby 
trzecie. 

5. Odbiór nagród możliwy jest w bibliotece w godzinach jej otwarcia. 

§ 5. Postanowienia końcowe. 
 

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Opiekuna 
uczestnika niniejszego Regulaminu. Opiekun uczestnika zobowiązuje się do 
przestrzegania określonych w Regulaminie zasad jak również potwierdza, iż  Uczestnik 
spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników 
postanowień regulaminu. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za 
pośrednictwem, której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia i odpowiedzi na pytania 
konkursowe, jak również, za pośrednictwem, której Organizator kontaktuje się  
z Uczestnikiem. 

4. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu 
konkursu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu i do zmiany daty 
rozstrzygnięcia konkursu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu lub nie przyznania 
jednej z nagród. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany 
przepisów prawnych lub z innej istotnej przyczyny. 

8. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

 

 

 


