
REGULAMIN 

Internetowego Konkursu Wiedzy o Literaturze 

 

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu, będąca w strukturach Gminnego 

Ośrodka Kultury w Mirczu, ul. Kryłowska 20, 22-530 Mircze. 

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Bibliobaza” finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej 

Fundacji Wolności w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

Głównym celem Konkursu jest propagowanie wiedzy o literaturze i ciekawostkach z nią związanych oraz zachęcanie 

do częstego kontaktu z ksiązką. 

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich zainteresowanych tematem Konkursu. 

 

§ 2 Zasady konkursu 

Konkurs będzie trwać od 06 do 20 czerwca 2013 roku. 

Na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Mirczu (www.gokmircze.pl) zostaną opublikowane 

4 zestawy pytań.  

Uczestnicy Konkursu przesyłają swoje odpowiedzi na adres mailowy biblioteka.mircze@vp.pl podając jednocześnie 

swoje dane (imię i nazwisko, adres zamieszkania). 

Odpowiedzi można przesyłać najpóźniej do 48 godzin od momentu opublikowania zestawu pytań. Zestawy będą 

publikowane około godz. 10:00, w następujących terminach: 6, 11, 13 i 18 czerwca. 

Za każdą prawidłowo rozpoznaną postać Uczestnik otrzymuje jeden punkt. Nie udzielenie prawidłowej odpowiedzi, 

bądź nie przesłanie odpowiedzi na wszystkie zestawy zdjęć, nie dyskwalifikuje Uczestnika. 

W przypadku braku rozstrzygnięcia ze względu na równą liczbę punktów, organizator przeprowadzi dogrywkę 

pomiędzy finalistami, która odbędzie się droga mailową. 

Prawidłowe odpowiedzi zostaną opublikowane po zakończeniu Konkursu. 

Organizator przyzna 3 nagrody rzeczowe dla 3 Uczestników z największą liczbą punktów. Będą to: 

I miejsce –Słuchawki wielofunkcyjne OMEGA Freestyle 

II miejsce – Mysz bezprzewodowa Kensingtone Value 

III miejsce- Podkładka pod mysz z podparciem na nadgarstek. 

 Wręczenie nagród odbędzie się w dniu wyznaczonym przez Organizatora o czym zwycięzcy zostaną poinformowani 

stosownym zaproszeniem w formie elektronicznej na swoje adresy mailowe. 

 

 

http://www.gokmircze.pl/
mailto:biblioteka.mircze@vp.pl


 

§ 3 Postanowienia końcowe 

 

Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu. 

Osoby, które podadzą nieprawdziwe dane osobowe, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu. 

Dodatkowych informacji dotyczących Konkursu można uzyskać pod adresem e-mail: biblioteka.mircze@vp.pl  

 

 

 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który 

ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. 

Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy 

Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 
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