Warszawa, 10 marca 2017 r.
Regulamin konkursu „Dwa bratanki – konkurs na recenzję węgierskiej książki”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Konkurs organizowany pod nazwą „Dwa bratanki – konkurs na recenzję węgierskiej książki ”, jest
zwany dalej: „Konkursem”. Konkurs trwa od 1 marca do 20 września 2017 roku.
2. Organizatorem Konkursu są Węgierski Instytut Kultury, Instytut Książki oraz Good Books, zwani dalej
„Organizatorem”.
3. Fundatorami nagród są Węgierski Instytut Kultury, wydawcy książek oraz Good Books.
4. Regulamin określa zasady udziału w konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik
akceptuje w chwili przystąpienia do konkursu.
5. Niespełnienie warunków konkursu, określonych w postanowieniach niniejszego Regulaminu lub
odmowa ich spełnienia, uniemożliwia udział w konkursie, a tym samym zgłaszanie ewentualnych
roszczeń do odbioru nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń związanych z konkursem i jego
przeprowadzeniem w stosunku do Organizatora.
6. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantowa, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną forma gry losowej przewidzianej
w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 201. poz.1540).
7. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani
w jakikolwiek inny sposób powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami
serwisu społecznościowego Facebook.com, za pośrednictwem którego można wziąć udział
w konkursie.
8. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia
związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
9. Osoba, która przystąpiła do konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, staje się jego
uczestnikiem (zwanym dalej „Uczestnikiem”).
10. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Instytut Książki, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002., Nr 101, poz. 926).
11. Organizator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania nagrody oraz
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
12. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
13. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
14. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
II. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
1. Konkurs skierowany jest wyłącznie do członków Dyskusyjnych Klubów Książki oraz bibliotekarzy ze
wszystkich szczebli biblioteka publicznych, szkolnych oraz pedagogicznych. W konkursie nie mogą brać
udziału bibliotekarze z bibliotek uczelni wyższych.
2. Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie recenzji jednej z węgierskich książek, które były
prezentowana na szkoleniu Dwa bratanki odkrywamy literaturę węgierską.
3. Każdy uczestnik może stworzyć tylko jedną recenzję.
4. Dla potrzeb niniejszego konkursu recenzją może być:
a) utwór pisany(tekstowy) – w postaci pliku PDF – nie dłuższy niż 1800 znaków ze spacją
b) utwór dźwiękowy tzw. podcast w postaci pliku mp3 – nie dłuższy niż 5 minut
c) utwór audiowizualny (video) – w postaci pliku mpeg, avi lub innym popularnym formacie video
d) rysunek, rzeźba i obraz wykonany w dowolnej technice, utwór rękodzieła (np. makatka) lub
rzemiosła
5. Recenzje w formie o której mowa w pkt. a), b) i c) – opatrzone imieniem i nazwiskiem twórcy, oraz
oznaczeniem utworu literackiego, którego dotyczą prosimy przesyłać na adres
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dkk@instytutksiazki.pl z dopiskiem DWA BRATANKI – KONKURS do północy 20.09.2017 r. Prace
powinny być czytelne, starannie napisane ciemnym długopisem lub na komputerze i opisane według
wzoru: Imię i nazwisko uczestnika konkursu oraz klasa, Tytuł i autor recenzowanej książki
Recenzje w formie, o której mowa w pkt. d) prosimy przesyłać odpowiednio zabezpieczone, za
pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej na adres: Instytut Książki ul. Zygmunta Wróblewskiego 6
31-148 Kraków do 20.09.2017 r. – decyduje data stempla pocztowego.
Przesłanych prac nie zwracamy.
Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi być zgodna z
normami obyczajowymi.
Zgłoszenie się do udziału w Konkursie oznacza, że uczestnik konkursu wyraża nieodpłatnie zgodę na
publiczne ujawnienie swoich danych osobowych (imię i nazwisko) na stronie internetowej
Węgierskiego Instytutu Kultury, Instytutu Książki oraz w innych portalach internetowych i mediach
współpracujących z organizatorem.
Uczestnik konkursu udziela organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z prac
konkursowych w celach promocyjno-marketingowych, stosownie do potrzeb organizatora, między
innymi na stronie internetowej organizatora.
W przypadku niepełnoletnich uczestników konkursu, do pracy konkursowej załączone winno być
zeskanowane oświadczenie jednego z rodziców lub opiekunów prawnych, wyrażające zgodę na udział
w konkursie na zasadach określonych w regulaminie.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z przepisami prawa,
zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji.

IV. NAGRODY:
1. Nagrodami w Konkursie jest łącznie min. 250 przekładów węgierskich książek, które zostaną
podzielone pomiędzy 10 autorów najlepszych prac (po 25 książek). Pełna lista tytułów zostanie

ogłoszona pod koniec marca 2017 r.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zwiększenia liczby przekładów węgierskich, które będą
nagrodami oraz do rozszerzenia liczby laureatów.
3. Książki w zależności od pochodzenia laureata, trafią albo do Dyskusyjnego Klubu Książki lub do
biblioteki, z której będzie pochodził laureat.
4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, Organizator powoła komisję
konkursową w skład której wejdą tłumacze literatury węgierskiej oraz przedstawiciele Instytutu
Książki. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień Regulaminu
rozstrzyga Organizator.
5. Ogłoszenie wyników nastąpi 20.10.2017 r. na stronach Instytutu Książki, Węgierskiego Instytutu
Kultury oraz goodbooks.pl.
6. Wręczenie nagród odbędzie się 26.10.2017 r. podczas Międzynarodowych Targów Książek w
Krakowie.
7. Nagrody Organizator nagrody przesyła drogą pocztową na wskazany przez zwycięzcę adres pocztowy
w ciągu 21 dni.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Reklamacje związane z konkursami należy zgłaszać Organizatorowi drogą mailową na adres:
dkk@instytutksiazki.pl, w trakcie trwania konkursu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty
jego zakończenia. Po tym terminie reklamacje nie będą przyjmowane i uwzględniane.
3. Reklamacja musi zostać sporządzona w formie wiadomości elektronicznej, ze wskazaniem imienia
i nazwiska, adresu Uczestnika, dokładnym opisem reklamacji i jej uzasadnieniem.
4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni przez Organizatora. Od decyzji nie przysługuje
odwołanie.
5. Właściwym do rozstrzygania sporów związanych z konkursami jest sąd siedziby Organizatora.

