REGULAMIN KONKURSU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
„MOJA WYMARZONA PRZYGODA”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Moja wymarzona
przygoda i zwany dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w
Rabce-Zdroju z siedzibą ul. Orkana 27, 34-700 Rabka-Zdrój,
zwana dalej Organizatorem.
3. Konkurs przeprowadzany jest w ramach promocji
Międzynarodowego Festiwalu Literatury Dziecięcej Rabka
Festival w Rabce-Zdroju (12-15 lipca 2017), zwanego dalej
Festiwalem, którego Biblioteka jest współorganizatorem.
4. Konkurs ogłoszony zostanie 15 maja 2017 roku na stronie
internetowej Festiwalu: www.rabkafestival.pl. Na stronie
Festiwalu zamieszczony zostanie również regulamin Konkursu
wraz z załącznikami oraz inne niezbędne informacje o
Konkursie. Konkurs będzie szeroko promowany w mediach.
5. Konkurs trwać będzie w terminie od 15 maja do 15 lipca 2017
roku.
6. Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Konkursie,
prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób
biorących udział w Konkursie.
7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
8. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości
treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w
Konkursie.
9. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej
Festiwalu: www.rabkafestival.pl
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§2
UCZESTNICY
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba w wieku 5−16
lat, która wykona i nadeśle pracę spełniającą warunki Konkursu
oraz Formularz Zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi
oświadczeniami rodzica lub opiekuna prawnego: o wyrażeniu
zgody na udział w Konkursie, o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz o
zapoznaniu się z regulaminem Konkursu oraz jego akceptacją.
Formularz Zgłoszeniowy oraz wszystkie niezbędne
oświadczenia dostępne są na stronie internetowej Festiwalu:
www.rabkafestval.pl Praca nadesłana bez podpisanego przez
uprawniona osobę formularza zgłoszeniowego nie będzie brana
pod uwagę.
2. Administratorem danych osobowych uczestników jest
Organizator.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora
Konkursu i Organizatora Festiwalu, sponsorów nagród i inne
osoby współpracujące przy organizacji i przeprowadzeniu
Konkursu oraz Festiwalu, jak również członkowie rodzin wyżej
wymienionych.
4. Prawa uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z
nim związanych, w tym także prawa do żądania uzyskanej w
Konkursie nagrody oraz innych roszczeń związanych z udziałem
w Konkursie, Uczestnicy nie mogą przenosić na inne osoby bez
uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.
§3
PRZEDMIOT KONKURSU
1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie ręcznie, dowolną
techniką pracy literackiej, plastycznej lub łączącej obie
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dziedziny, która będzie zgodna z konkursowym tematem: „Moja
wymarzona przygoda”. Zadaniem Uczestników będzie
dopełnienie swoja praca, wykonaną dowolną techniką, karty
konkursowej formatu A5, przygotowanej przez Organizatora.
Karta będzie dostępna do pobrania na stronie internetowej
Festiwalu: www.rabkafestival.pl, w siedzibie Organizatora, w
bibliotekach i księgarniach, które zgodzą się ją dystrybuować
oraz na stoisku Rabka Festival podczas Warszawskich Targów
Książki (18-21 maja 2017). Wzór karty można kopiować
(drukować, kserować, skanować).
Prace konkursowe wykonane na innym wzorze karty i w innym
formacie nie będą brane pod uwagę.
Prace konkursowe będą oceniane przez profesjonalne Jury
powołane przez Organizatora Konkursu.
Jury będzie oceniać walory estetyczne, literackie oraz
oryginalność pracy.
Prace konkursowe muszą być pracami własnymi i
indywidualnymi.
Jeden Uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę konkursową.
§4
TERMIN NADSYŁANIA PRAC

1. Prace należy dostarczyć do 23 czerwca 2017 roku pocztą
tradycyjną lub osobiście pod adres: Miejska Biblioteka
Publiczna, ul. Orkana 27, 34-700 Rabka-Zdrój, w zamkniętej
kopercie z dopiskiem: „Moja wymarzona przygoda”.
2. Prace nadesłane po tym terminie nie zostaną przyjęte. Decyduje
data doręczenia przesyłki.
3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z
działaniem dostawców usług pocztowych, które mogłyby mieć
wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
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§5
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przygotowanie i nadesłanie
pracy konkursowej zgodnie z §3 wraz z Formularzem
Zgłoszeniowym oraz niezbędnymi oświadczeniami: o wyrażeniu
zgody rodzica/prawnego opiekuna na udział w Konkursie, o
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby Konkursu oraz o zapoznaniu się z regulaminem
Konkursu oraz jego akceptacją w terminie podanym w §4.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z
Regulaminem, niepełne, nieczytelne lub błędne dokonanie
zgłoszenia przez Uczestników Konkursu.
§6
OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Ogłoszenie wyników nastąpi 30 czerwca 2017 roku.
2. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Festiwalu:
www.rabkafestival.pl
3. Termin i miejsce ogłoszenia wyników mogą ulec zmianie,
wówczas taka informacja pojawi się na stronie internetowej
Festiwalu.
4. Jury przyzna jedną Nagrodę Główną oraz 35 Wyróżnień.
5. Ocena Jury jest swobodna i ma charakter ostateczny.
§7
NAGRODA GŁÓWNA
1. Nagrodą Główną jest udział w Międzynarodowym Festiwalu
Literatury Dziecięcej Rabka Festival w Rabce-Zdroju w dniach
12-15lipca 2017 roku.
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2. Nagroda obejmuje:
a) zakwaterowanie na 3 noce (12-15 lipca) w Rabce-Zdroju dla
Zwycięzcy i Opiekuna w pensjonacie w pokoju z łazienką
b) wyżywienie (2 posiłki dziennie)
3. Nagroda nie obejmuje:
a) dojazdu Zwycięzcy i Opiekuna do Rabki-Zdroju z miejsca ich
zamieszkania
b) wszelkich innych kosztów, które nie są wymienione w §7 p.2
4. Warunkiem realizacji Nagrody Głównej jest pomyślna
weryfikacja danych i daty urodzenia Zwycięzcy wraz z
potwierdzeniem gotowości wyjazdu oraz podaniem danych
Opiekuna w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników
Konkursu.
5. Opiekun wyznaczony do wyjazdu nie musi być osobą, która
podpisała Formularz Zgłoszeniowy.
6. Opiekun musi być osobą pełnoletnią.
7. Nazwisko i wizerunek Zwycięzcy Konkursu (zdobywcy
Nagrody Głównej) zostaną podane do publicznej wiadomości (w
mediach), a w szczególności ogłoszone na stronie Festiwalu:
www.rabkafestival.pl oraz na fanpage’u Festiwalu na
Facebooku.
8. Uczestnik Konkursu nie może zamienić Nagrody na jej
równowartość w gotówce ani na żadne inne świadczenia.
9. W przypadku niemożności przyjęcia przez Zwycięzcę
zaproszenia do Rabki-Zdroju, w terminie Festiwalu (12-15 lipca
2017), z przyczyn leżących po jego stronie, Organizator ma
prawo do przekazania Nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu
wybranemu spośród Wyróżnionych.
§8
WYRÓŻNIENIA
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1. Jury przyzna 35 Wyróżnień i towarzyszących im nagród, w
postaci gier planszowych i książek.
2. Pula nagród przeznaczonych na ten cel to 5 gier planszowych
„W pustyni i w puszczy” i 30 książek.
3. Nagrody zostaną wręczone osobiście podczas uroczystości
otwarcia Rabka Festival w dniu 12 lipca o godz. 11.00 w
budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce-Zdroju, jeśli
Wyróżniona osoba przybędzie do Rabki, albo wysłane pocztą na
adres podany przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym.
W przypadku nieodebrania przesyłki nagroda pozostaje
własnością Organizatora.
4. Nazwiska i ewentualne wizerunki Wyróżnionych Uczestników
Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości (w
mediach), a w szczególności na stronie Festiwalu:
www.rabkafestival.pl oraz na fanpage’u Festiwalu na
Facebooku.
5. Uczestnik Konkursu nie może zamienić Nagrody na jej
równowartość w gotówce ani na żadne inne świadczenie.

§9
REKLAMACJE
1. Uczestnikom nie przysługuje prawo złożenia reklamacji.
§ 10
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU I PRACE
KONKURSOWE
1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik i jego Opiekun wyrażają
zgodę na przetwarzanie przez Organizatora podanych przez
niego danych osobowych na potrzeby Konkursu (ustawa o
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ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. 202 r. Nr
101 poz. 926 z późn. zm. ).
Dane Uczestników Konkursu wykorzystywane są wyłącznie w
związku z wykonaniem postanowień Regulaminu, w celu
przeprowadzenia Konkursu, promocji Konkursu oraz
informowania o nim.
Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne
rozpowszechnianie swoich prac na stronie internetowej
Festiwalu w celu ogłoszenia wyników Konkursu, jego promocji i
zaprezentowania zwycięskich oraz wyróżnionych prac na
ewentualnej wystawie pokonkursowej.
Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za
naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr
osobistych osób trzecich. Uczestnik Konkursu zwalnia
Organizatora od wszelkich roszczeń z tytułu powyższych.
Nadesłane Prace Konkursowe przechodzą na własność
Organizatora i nie będą zwracane Uczestnikom.
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator jest uprawiony do zmian postanowień niniejszego
Regulaminu, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie warunków
uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian
terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian
specyfikacji nagród. Regulamin obowiązuje od czasu
opublikowania go na stronie internetowej Festiwalu:
www.rabkafestival.pl
2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień
jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania
Konkursu bez podania przyczyn.
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