Regulamin konkursu na recenzję książki
1. Organizatorem i fundatorem nagród projektu „Literackie fantazje na temat książek”
zwanego dalej Konkursem, jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m.st.
Warszawy.
2. Konkurs nie ma ograniczeń wiekowych i jest skierowany do wszystkich chętnych.
3. Celem projektu jest:
a. aktywizacja młodzieży;
b. aktywizacja seniorów;
c. łączenie pokoleń i integracja środowiska lokalnego wokół biblioteki;
d. edukacja i kształcenie wyobraźni;
e. promowanie talentów literackich;
f. promowanie literatury;
g. rozwijanie czytelnictwa.
4. Warunki uczestnictwa:
a. udział w Konkursie jest wolny od wszelkich opłat;
b. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich miłośników literatury;
c. przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez
uczestnika. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim
zasad;
d. uczestnik może dostarczyć lub przesłać tylko jedną, niepublikowaną i nie
nagradzaną nigdzie wcześniej recenzję;
e. zgłoszone na Konkurs prace powinny być opatrzone w metryczkę zawierającą
następujące informacje: imię i nazwisko autora, dane kontaktowe (numer
telefonu, adres mailowy);
f. prace mogą mieć dowolną ilość znaków;
g. autorzy recenzji wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych
w regionalnych mediach oraz na stronie internetowej Organizatora zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.
nr 133, poz. 83 z późniejszymi zm.);
h. zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza upoważnienie dla Organizatora
do korzystania ze zgłoszonych recenzji w zakresie publicznego
rozpowszechnienia.
5. Termin i miejsce dostarczenia prac:
Recenzje należy składać od 25.02.2015 r. do 7.05.2015 r. w Czytelni Naukowej nr
XX przy ul. Van Gogha 1 lub w innej placówce bibliotecznej na terenie Białołęki,
a także mailowo czytn20@e-bp.pl
6. Wyłonienie laureatów Konkursu:
a. recenzje książek zakwalifikowane do udziału w Konkursie oceni jury
powołane specjalnie do tego celu przez Organizatora, które wyłoni
zwycięzców Konkursu. W skład 3-osobowego jury wejdą pracownicy
Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka;
b. rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 12.05.2015 r. W tym dniu zostaną ogłoszeni
i nagrodzeni laureaci;
c. na zwycięzców czekają nagrody.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

