
REGULAMIN KONKURSU „Biblioteka w memie”

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Uniwersytecka KUL. 
2. Adres Organizatora: ul. Chopina 27, 20-023 Lublin.
3. Termin nadsyłania prac: 29.04.2018 r.
4. Czas na oddawanie głosów: do 09.05.2018 r.
5. Temat konkursu: „Biblioteka w memie”.

Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs  ma  charakter  otwarty  i  jest  skierowany  do  wszystkich  grup  wiekowych.
Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do
czynności prawnych. Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych biorą
udział w konkursie za pośrednictwem przedstawiciela.

2. Uczestnik konkursu ma za zadanie stworzyć mem o tematyce związanej z biblioteką.

3. Praca konkursowa powinna być stworzona w formacie jpg, składać się z części graficznej
(obrazka,  zdjęcia)  oraz  podpisu  (pointy).  Nie  może  zawierać  treści  wulgarnych  ani
naruszających godność jakichkolwiek osób.

4. Uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 3 prace.

5. Prace należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres e-mailowy Sekretariatu Biblioteki: 
sekbibl@kul.pl, z dopiskiem w temacie: Konkurs - Tydzień Bibliotek 2018.

6. Treść wiadomości powinna zawierać następujące dane: tytuł pracy oraz dane autora:
(imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mailowy).

7. W przypadku  osób  nieletnich  także  zgodę  rodziców/opiekunów  prawnych  na  udział  w
konkursie.

8. Dane  osobowe  uczestników  pozyskane  są  wyłącznie  do  celów  konkursu  i  nie  będą
udostępniane podmiotom trzecim.

9. Prace zgłoszone do konkursu muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość
osoby biorącej udział w konkursie (muszą być pracami niepublikowanymi wcześniej).

10. Do  udziału  w  konkursie  zostaną  dopuszczone  wyłącznie  prace  spełniające  warunki
Regulaminu.

11. Niedopuszczalne  jest  korzystanie  z  gotowych  obrazków  dostępnych  w  generatorach
memów. 

Kryteria oceniania
Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: 

a) Twórczy charakter memu; 
b) Zgodność z tematyką związaną z czytaniem, biblioteką lub bibliotekarzami;
c) Oryginalność, pomysłowość, kreatywność;
d) Poczucie humoru;
e) Twórcze spojrzenie na tematy biblioteczne; 
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f) Trafność skojarzeń. 

Wyniki konkursu 

1. O wynikach konkursu zadecyduje:
a) głosowanie jury powołanego przez Organizatora,
b) głosowanie na Facebooku (memy spełniające warunki ustalone w Regulaminie zostaną
zaprezentowane na oficjalnym profilu BU KUL, na którym będzie można oddawać na nie
głosy do 9 maja za pomocą polubień, tzw. like'ów).

2. Nazwiska zwycięzców zostaną podane na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej
KUL oraz na jej profilu na Facebooku.

3. Wręczenie nagród odbędzie się w terminie i miejscu, które zostaną podane do publicznej
wiadomości w terminie późniejszym.

Postanowienia końcowe

1. Uczestnik  konkursu  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  jego  danych  osobowych  w  celu
przeprowadzenia  konkursu.  Powyższe  obejmuje  w  szczególności  zgodę  na  publikację
imienia i nazwiska zdobywcy nagrody  na stronach internetowych Organizatora.

2. Przesłanie  do  Organizatora  pracy  konkursowej  jest  równoznaczne  z  udzieleniem
Organizatorowi zgody na wielokrotne, nieodpłatne jej publikowanie na stronie internetowej
Biblioteki Uniwersyteckiej i na jej oficjalnym profilu na Facebooku oraz wykorzystywanie
w celach promocyjnych i marketingowych.

3. W  przypadku  wykorzystywania  w  pracy  fotografii,  na  której  znajduje  się  wizerunek
człowieka, uczestnik, przesyłając taką pracę, zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje
się na fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację jego wizerunku. Przesyłając taką
pracę uczestnik zobowiązuje się  wobec Organizatora do naprawienia szkody,  jaką może
ponieść  Organizator  w  związku  z  roszczeniami  osób  trzecich  związanymi  z  prawami
autorskimi do fotografii, prawami do wizerunku lub wszelkimi innymi prawami.

4. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  niezgodne  z  prawem wykorzystanie  przez
uczestnika materiałów objętych ochroną praw autorskich oraz innych praw pokrewnych.

5. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

6. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.


