
Regulamin Konkursu Biblioteki Miejskiej w Łodzi 

"Świąteczna lektura przy kawie" 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Świąteczna lektura przy kawie” i jest zwany dalej: 

"Konkursem". 

2. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Miejska w Łodzi filia nr 40 przy ul. Wschodniej 42 

(zwana dalej „Biblioteką Odyseja”). 

3. Sponsorem nagród w konkursie jest międzynarodowy sprzedawca kawy i ekspresów do 

kawy „Przyjaciele kawy” (zwany dalej „Sponsorem”). 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie 10-27.12.2020 r., zwycięzcy zostaną 

ogłoszeni w dniu 28.12.2020 r. 

5. Celem konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej czytelników Biblioteki Miejskiej w 

Łodzi, popularyzacja czytelnictwa, kawy i świątecznych zwyczajów. 

 

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs przeznaczony jest dla czytelników i sympatyków Biblioteki Miejskiej w Łodzi. 

2. Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 27 grudnia 2020 r. umieścić w komentarzu 

pod postem o Konkursie na profilu Biblioteki Odyseja zdjęcie własnego autorstwa 

przedstawiające „Świąteczną lekturę przy kawie”, udostępnić post o Konkursie na prywatnej 

stronie na portalu facebook.com tak, aby był publicznie widoczny, a także zachęcić do 

udziału w Konkursie co najmniej dwie osoby z kręgu znajomych poprzez ich oznaczenie w 

komentarzu pod postem konkursowym. 

 

§ 3 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Każdy uczestnik może umieścić jedno zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na 

stronie Biblioteki Odyseja na portalu www.facebook.com 

2. Tematyka zdjęcia musi być adekwatna do nazwy Konkursu i nawiązywać zarówno do kawy, 

jak i Świąt Bożego Narodzenia.  



3. Organizator Konkursu będzie uwzględniał zdjęcia jedynie tych uczestników, którzy spełnili 

wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, opisane w § 2 powyżej.  

 

§ 4 

NAGRODY 

1. Zdjęcia umieszczane przez uczestników oceni komisja konkursowa powołana przez 

Organizatora. Komisja oceniać będzie przede wszystkim pomysłowość zdjęć i ich nawiązanie 

do nazwy Konkursu.  

2. Najciekawsze w ocenie komisji konkursowej zdjęcia zostaną wyróżnione nagrodami 

rzeczowym, ufundowanymi przez Sponsora. 

3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 28 grudnia 2020 r. za pośrednictwem strony 
Biblioteki Odyseja na portalu www.facebook.com 
 
4. Zwycięzcy Konkursu będą mogli odebrać swoje nagrody osobiście w Bibliotece Odyseja 

przy ul. Wschodniej 42 w Łodzi.  

 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa Organizatorom 

Konkursu na wykorzystanie zdjęć, używania w Internecie, a także prezentowania zdjęć w 

celach reklamowych. 

2. Osoby umieszczające zdjęcia konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora Konkursu swoich danych osobowych. 

3. Przesłanie zdjęcia do Konkursu jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o akceptacji 

regulaminu Konkursu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu nadsyłania zdjęć 

konkursowych. 

 


