REGULAMIN KONKURSU „ZWYRTAŁA 2022 - najlepszy pomysł promujący czytanie”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „ZWYRTAŁA - najlepszy pomysł promujący
czytanie” i zwany jest dalej: "Konkursem".

2. Oceny prac i podziału nagród dokonuje powołane jury.
3. Organizatorem Konkursu jest Agencja Promocyjna OKO Iwona Haberny, z siedzibą w

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Krakowie, ul. Bluszczowa 11, zwana dalej „Organizatorem”, działająca we
współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Rabce-Zdroju, Centrum Badań
Edukacyjnych i Kształcenia Ustawicznego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu
Jagiellońskiego i Uzdrowiskiem Rabka S.A.
Konkurs trwa w terminie od 05.05.2022r. od godziny 09:00:00 czasu polskiego do
dnia 15.07.2022 r. do godziny 15.00:00 czasu polskiego.
Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa i obowiązki
Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników.
Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom i instytucjom spełniającym warunki
uczestnictwa określone w § 3 Regulaminu (dalej „Uczestnicy”).
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.
Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora (Agencja Promocyjna OKO Iwona
Haberny, ul. Bluszczowa 11, 30-439 Kraków) oraz w zakładce „Regulamin” na
stronie internetowej http://www.rabkafestival.pl/aktualnosci/konkursy/

§2
PRZEDMIOT I CEL KONKURSU
1. Celem konkursu jest wybranie i nagrodzenie najlepszych pomysłów promujących
czytelnictwo, zrealizowanych na terenie Polski, w okresie od 1 stycznia 2021 do 5
maja 2022 roku;
2. Przedmiotem konkursu jest dobry pomysł i jego dobre wykonanie, niezależnie od
tego kto i gdzie go zrealizował.
3. Szczególnie wysoko oceniane będę działania, w wyniku których udało się
zainteresować książką osoby niemające przyzwyczajeń czytelniczych;
4. Poza wybraniem i nagrodzeniem laureatów, konkurs ma celu zebranie i propagowanie
dobrych praktyk w dziedzinie promocji czytelnictwa.

§3
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba lub grupa osób, która
sama się zgłosi lub zostanie zgłoszona, przedstawi zrealizowany projekt oraz wyrazi
pisemną zgodę na udział w konkursie, zaakceptuje jego regulamin i warunki
przetwarzania danych osobowych;
2. Zgłoszenie (opis projektu i wyrażenie zgód) odbywać się może jedynie za pomocą
formularza konkursowego, stanowiącego załącznik nr 1) do regulaminu i znajdującego
się na stronie http://www.rabkafestival.pl/aktualnosci/konkursy/
3. Wypełniony i podpisany formularz (lub jego scan) należy przesłać pocztą
elektroniczną lub tradycyjną (do 1 czerwca 2022) na adres: Miejska Biblioteka
Publiczna w Rabce- Zdroju, ul. Orkana 27, 34-700 Rabka-Zdrój;
rabkabiblioteka@wp.pl
4. W przypadku, gdy „Uczestnikiem” jest grupa osób, w formularzu należy wpisać, kto
jest członkiem zespołu oraz kto reprezentuje grupę i uprawniony jest przez nią do
odbioru nagrody. Zgodę na udział w konkursie muszą wyrazić wszystkie osoby, które
miały udział w tworzeniu prezentowanego pomysłu.
5. Uczestnikiem konkursu może być osoba niepełnoletnia, jednak wymagana jest w
takim przypadku pisemna zgoda jej opiekunów prawnych.
6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę, by jego pomysł, wraz z dokumentacją
fotograficzną lub/i filmową został podany przez Organizatora do publicznej
wiadomości.
7. Prawa uczestnictwa w Konkursie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych, w
tym także prawa do żądania wydania uzyskanej w Konkursie nagrody czy innych
roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, Uczestnicy nie mogą przenosić na inne
osoby bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.
§4
PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach.
2. Na pierwszym etapie Uczestnicy wypełniają formularz zawierający wszelkie
zgody, związane z udziałem w konkursie oraz krótki opis zrealizowanego
projektu. Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy wysłać pocztą
tradycyjną albo elektroniczną do 1 czerwca 2022 na adres Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Rabce-Zdroju (34-700), ul. Orkana 27;
rabkabiblioteka@wp.pl . Decyduje termin nadejścia przesyłki do adresata.
3. Z nadesłanych zgłoszeń jury wybierze 10 finalistów, którzy przejdą do
drugiego etapu. O przejściu do drugiego etapu finaliści zostaną poinformowani
(mailowo) do 7 czerwca 2022. Zostaną wówczas także poproszeni, o
ewentualne uzupełnienie opisów zgłoszonych projektów o dokładniejsze
szczegóły i o dołączenie materiału graficznego (fotograficznego, filmowego),
którym dysponują. Uzupełnione zgłoszenia należy wysłać pocztą tradycyjną
lub elektroniczną, do 14 czerwca 2022 na adres Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Rabce-Zdroju (34-700), ul. Orkana 27; rabkabiblioteka@wp.pl .
Decyduje termin nadejścia przesyłki do adresata.
4. Jury zastrzega sobie prawo wyboru innej liczby finalistów.
5. W przypadku nienadesłania w przewidzianym dla II etapu terminie (14
czerwca 2022) uzupełnionego opisu, jury będzie brało pod uwagę opis
nadesłany w pierwszym etapie konkursu.
6. Spośród finalistów jury wybierze laureata nagrody głównej i 5 wyróżnień

7. Laureat i Wyróżnieni zostaną powiadomieni (mailowo) o nagrodzie do 1 lipca
2022 roku.
8. Wręczenie Nagrody nastąpi w dniu 15 lipca 2022, w Rabce - Zdroju, podczas
Rabka Festival 2022
§5
NAGRODY
1. Główną nagrodą w konkursie jest tytuł i plakietka „ZWYRTAŁA 2022”, wykonana na
podstawie linorytu autorstwa Jerzego Koleckiego oraz możliwość zaprezentowania
nagrodzonego pomysłu podczas konferencji dla dorosłych, w ramach „Rabka Festival
2022”. Nagrodę dodatkową, ufundowaną przez Uzdrowisko Rabka S.A. stanowi
dwudniowy pobyt dla laureata z osobą towarzyszącą, w sanatorium Rabczański Zdrój,
wraz z pełnym wyżywieniem i pakietem zabiegów SPA dla każdej osoby. O
warunkach i terminie skorzystania z tej nagrody zdecyduje aktualna sytuacja
epidemiczna.
2. Jury przyzna także pięć wyróżnień. Wyróżnione pomysły zostaną nagrodzone tytułem
i dyplomem „Zwyrtała 2022 - wyróżnienie”. Nagroda dodatkowa dla wyróżnionych to
pięć zestawów kosmetyków na bazie solanki rabczańskiej, ufundowanych przez
Uzdrowisko Rabka S.A.
3. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
4. Warunkiem otrzymania nagrody jest potwierdzenie jej przyjęcia (telefoniczne,
mailowe, osobiste) u organizatora (iwona@haberny.pl lub 502 127
642). Potwierdzenia przyjęcia nagrody należy dokonać w terminie do 7 dni od
momentu otrzymania informacji o wygranej, przekazanej drogą mailową.
5. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji nagrodzonych projektów, celem ich
popularyzacji. W przypadku publikacji, Autorzy projektów zostaną o niej uprzedzeni i
będą mieli wgląd do swoich zredagowanych tekstów.
6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i
interpretacji rozstrzyga Organizator.
7. Nazwiska zwycięzców konkursu (zdobywcy nagrody głównej i wyróżnień) zostaną
podane do publicznej wiadomości, a w szczególności ogłoszone na stronie
www.rabkafestival.pl
8. W przypadku niezgłoszenia się po nagrodę w podanym terminie, pozostaje ona do
dyspozycji Organizatora
§4
REKLAMACJE
1. Uczestnikom nie przysługuje prawo składania odwołania od werdyktu jury.
§5
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża także
zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora
na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.
U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.).
2. Dane użytkowników Konkursu gromadzone przez Miejską Bibliotekę Publiczną w
Rabce-Zdroju, wykorzystywane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile
nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w
szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian
specyfikacji nagrody.
2. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na
http://www.rabkafestival.pl/aktualnosci/konkursy/
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania
przyczyn.

