
Regulamin konkursu Poszukiwane imię dla SOWY. 
Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu 

 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego 
w Zamościu, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość. 

2. Fundatorem nagrody rzeczowej jest Organizator. 
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. 

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/KsiaznicaZamojska (zwanej dalej 

„Fanpage”). 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły z przyczyn 

niezależnych od Organizatora, m.in. wskutek awarii łączy internetowych. 
6. Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: promocja@biblioteka.zamosc.pl. 

Zadanie konkursowe 

7. Konkurs trwa od 7 do 14 grudnia 2020 roku do godziny: 23.59. 
8. Zadanie konkursowe polega na wymyśleniu imienia dla bibliotecznej maskotki Sowy. 

Konkurs przeprowadzony zostanie na Facebooku Książnicy Zamojskiej 
(www.facebook.com/KsiaznicaZamojska), gdzie pod postem uczestnicy będą mogli w 
komentarzach wpisywać propozycję z imieniem. 

9. Laureata konkursu wyłoni jury powołane przez Organizatora. Decyzja jury jest ostateczna 
10. Wyniki zostaną ogłoszone 16 grudnia 2020 roku na FanPage’u Książnicy 

Zamojskiej. 
11. Forma odbioru nagrody do uzgodnienia z Laureatem. 
12. Zgłoszenia,  które  wpłyną  do  Organizatora  po  terminie,  o  którym  mowa w pkt. 7, nie 

będą rozpatrywane. 

Warunki uczestnictwa 

13. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie. 
14. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie 

Facebook. 
15. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. 
16. Zgłoszenie propozycji imienia do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw 

autorskich na rzecz Organizatora, o których mowa w  art.  50  ustawy  z  dnia  4  lutego  
1994  r. o    prawie    autorskim    i    prawach    pokrewnych    (Dz.    U.    z    
2018.0.1191). Dane  uczestników  będą  wykorzystane  wyłącznie  w  celu  wyłonienia 
zwycięzcy i przyznania nagrody. 

17. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą 
z dnia 10.05.2018 r. RODO o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r.  poz. 1000, 
1669) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. na potrzeby Konkursu oraz w celach promocji Książnicy 
Zamojskiej. 

18. Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest 
Organizator – Książnica Zamojska im. S. K. Zamoyskiego w Zamościu. 
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