KONKURS „WYMYŚL, NAPISZ I WYRUSZAJ…”
Chcesz pojechać na wycieczkę? Węgry czekają na Ciebie!
To proste! Weź udział w konkursie i WYGRAJ WYCIECZKĘ do Egeru
na Festiwal Wina Egri Bikavér 8 lipca 2017 r. W programie także kąpiele
w basenach geotermalnych (Miszkolc-Teplica).
REGULAMIN
1. Organizatorami konkursu są Sądecka Biblioteka Publiczna im. J. Szujskiego
w Nowym Sączu i Biuro Turystyczne „Maxim” w Nowym Sączu.
2. Konkurs ma charakter otwarty i organizowany jest w ramach Nocy Bibliotek
2017 w Sądeckiej Bibliotece Publicznej. Udział w nim mogą brać osoby
pełnoletnie. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów.
3. Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć krótko na pytanie: Dlaczego
chciałbyś pojechać na wycieczkę będącą główną nagrodą? Tekst (maksymalnie
500 znaków ze spacjami) musi zawierać dwa słowa „noc”
i „biblioteka” (można odmieniać przez przypadki, słowa te mogą być użyte
dowolną ilość razy).
4. Prace konkursowe należy dostarczyć do 1 czerwca 2017 r. (włącznie) do
Sądeckiej Biblioteki Publicznej. Można to zrobić osobiście (prace prosimy
zostawiać u pracowników wypożyczalni), przesłać mailem na adres
promocja@sbp.nowysacz.pl lub pocztą: Sądecka Biblioteka Publiczna
im. J. Szujskiego, ul. Franciszkańska 11, 33-300 Nowy Sącz. W tytule wiadomości
e-mail oraz na kopertach prosimy o dopisek: „Konkurs Wycieczka”. Liczy się data
wpływu tekstu do biblioteki.
5. Wraz z pracą konkursową należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania,
telefon kontaktowy, e-mail. Autor, nadsyłając pracę na konkurs, zgadza się na
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego.
Informacje te zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych objęte są
tajemnicą i zostaną wykorzystane jedynie w sposób określony w regulaminie.

6. Powołane przez organizatorów jury wyłoni zwycięzcę. Autor najciekawszego
tekstu otrzyma nagrodę główną - voucher na wycieczkę dla jednej osoby na
Festiwal Wina Egri Bikavér w dniu 8 lipca 2017 r. Nagrodę główną funduje biuro
turystyczne „Maxim” z Nowego Sącza i ono udziela wszelkich informacji na
temat wycieczki: Biuro turystyczne „Maxim”, ul. Sobieskiego 1a, 33-300 Nowy
Sącz, tel.: 18 442 16 04, e-mail: biuro@maxim.pl.
Jury przyzna także trzy wyróżnienia rzeczowe.
7. Warunkiem odbioru nagrody głównej oraz wyróżnień jest obecność na
ogłoszeniu wyników, które odbędzie się podczas Nocy Bibliotek 3 czerwca 2017
roku na spotkaniu „Perły północnych Węgier - opowieść w obrazach”
(rozpoczęcie o godz. 17:00) w Sądeckiej Bibliotece Publicznej. Prosimy
o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości. Sprawy związane z wyjazdem
zwycięzca ustala z Biurem Turystycznym „Maxim”, które wycieczkę organizuje.
Biblioteka nie odpowiada za pobyt na Węgrzech, ani transport.
8. Każdy z uczestników konkursu w przypadku jego wygrania lub zdobycia
wyróżnienia wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska
i wizerunku na stronie www.sbp.nowysacz.pl oraz na profilu Facebook Sądeckiej
Biblioteki Publicznej oraz Biura Turystycznego „Maxim” a także na
wykorzystanie prac nagrodzonych w działaniach promujących przedsięwzięcia
organizatorów.
9. Uczestnik poprzez udział w konkursie oświadcza i ponosi wszelką
odpowiedzialność za to, że korzystanie przez organizatorów z prac nie będzie
naruszało jakichkolwiek praw, a w szczególności praw autorskich i innych praw
własności intelektualnej, osób trzecich, fizycznych, prawnych i podmiotów
nieposiadających osobowości prawnej.
10. Udział w konkursie jest równoznaczny
z akceptacją jego regulaminu. Regulamin
konkursu dostępny jest także na stronie
internetowej
www.sbp.nowysacz.pl.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do
Organizatorów.

