
Regulamin konkursu 

„Być symboLEM – życie i twórczość Stanisława Lema” 

 

I. Organizatorzy: 

Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu – Wypożyczalnia 

Główna, ul. Kamienna 20. 

 

II. Cele konkursu: 

1. Upamiętnienie 100. rocznicy urodzin pisarza. 

2. Pogłębienie wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Lema. 

3. Rozwijanie zainteresowań literackich. 

4. Zachęcenie do korzystania ze zbiorów biblioteki i propagowanie czytelnictwa. 

 

III. Zasady uczestnictwa: 

1. Konkurs ma charakter otwarty, kierujemy go do młodzieży szkół średnich i osób dorosłych, 

którzy interesują się literaturą. 

2. Zadaniem Uczestnika konkursu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na 13 pytań 

konkursowych, dotyczących życia i twórczości literackiej Stanisława Lema. 

3. Wypełniony kupon konkursowy wraz z danymi osobowymi (imię, nazwisko, dokładny 

adres oraz telefon kontaktowy) należy nadesłać pocztą lub złożyć osobiście w bibliotekach 

Książnicy Zamojskiej. 

4. Każdy Uczestnik konkursu może złożyć tylko jeden kupon. 

5. Wśród kuponów z prawidłowymi odpowiedziami zostaną rozlosowane trzy talony 

książkowe. Komisja zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. 

 

IV. Terminy: 

1. Termin składania kuponów: 1 lipca – 30 września 2021 r. 

Wypełnione kupony można przesyłać pocztą na adres: 

Książnica Zamojska im. S. K. Zamoyskiego, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość  

z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Być symboLEM – życie i twórczość Stanisława Lema”  

lub składać w Wypożyczalni Głównej (ul. Kamienna 20) oraz wszystkich bibliotekach 



filialnych na terenie miasta Zamość. 

2. Losowania prawidłowo wypełnionych kuponów dokona komisja powołana przez 

organizatora. 

3. Podsumowanie konkursu odbędzie się w grudniu 2021 r. O wynikach konkursu 

i dokładnym terminie wręczenia nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni listownie lub 

telefonicznie. 

 

V. Postanowienia ogólne: 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny, a jego Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych na potrzeby niniejszego konkursu. 

2. Dane uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy 

i przyznania nagrody.  

3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu. 

 

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać 

pod numerem telefonu 84 62 711 54 wew. 24 

 


