REGULAMIN
INTERNETOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO
„SWEGO NIE ZNACIE”
dotyczącego początków chrześcijaństwa na ziemi świętokrzyskiej
skierowanego do mieszkańców województwa świętokrzyskiego
I. Cele konkursu
1. Upamiętnienie 1050. Rocznicy Chrztu Polski.
2. Propagowanie zainteresowania historią regionu świętokrzyskiego.
3. Kształtowanie postawy poszanowania tradycji i kultury własnego
regionu.
4. Rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji
zawartych w różnych źródłach.
5. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych wśród
mieszkańców województwa świętokrzyskiego.
II. Organizator konkursu
1. Organizatorem Internetowego Konkursu Historycznego „Swego nie
znacie”
dotyczącego
początków
chrześcijaństwa
na
ziemi
świętokrzyskiej jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach.
2. Fundatorzy nagród:
Przewodniczący
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego
Arkadiusz Bąk
- Naczelnik Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach
dr Dorota Koczwańska-Kalita
III. Założenia organizacyjne
1. Konkurs
skierowany
świętokrzyskiego.

jest

do

mieszkańców

województwa

2. Codziennie dniach 20-26 IV 2016 r. o godzinie 12.00 na
stronie internetowej Organizatora www.pbw.kielce.pl
będzie się pojawiało jedno pytanie konkursowe.
Odpowiedzi można udzielać tylko w godzinach
12.00-17.00.
3. Zwycięzcą dnia zostaje osoba, która jako pierwsza
prześle
poprawną
odpowiedź
na
adres
czytelnia@pbw.kielce.pl.
4. Imię i nazwisko zwycięzcy dnia zostanie opublikowane następnego dnia
roboczego na stronie internetowej Organizatora.
5. Osoba, której nazwisko zostanie opublikowane jako zwycięzca, nie
może już brać udziału w konkursie w dniach kolejnych.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez uczestnika
prawdziwych danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, daty urodzenia,
adresu konta poczty elektronicznej, adresu zamieszkania oraz numeru
telefonu.

IV. Ocena nadesłanych odpowiedzi
1. O wyłonieniu pierwszej prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe
w danym dniu decyduje Jury powołane przez Organizatora.
2. Jury pod uwagę weźmie czas nadesłanej odpowiedzi oraz jej
poprawność.
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
V. Ogłoszenie wyników konkursu
1. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w
siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach przy
ul. Jana Pawła II nr 5.
2. Wyłonieni zwycięzcy będą powiadomieni telefonicznie lub mailowo
o terminie uroczystego zakończenia konkursu.
3. Nagrodę laureat może odebrać wyłącznie osobiście za okazaniem
dokumentu potwierdzającego jego tożsamość (dowód osobisty
lub legitymacja ucznia).
VI. Postanowienia końcowe
1. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe dla laureatów oraz
dyplomy.
2. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych uczestników
przesłanych do PBW w Kielcach. Organizator nie odpowiada za
nieprawidłowe dane wskazane przez uczestników.
3. Osoba biorąca udział w konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne
używanie i rozpowszechnianie jej wizerunku w ramach promocji
konkursu.
4. Osoba biorąca udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie
przez Organizatora danych osobowych dotyczących jej osoby zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych, na potrzeby związane z Internetowym Konkursem
Historycznym, którego jest uczestnikiem.
5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy
Organizatora oraz innych podmiotów współpracujących przy organizacji
i przeprowadzeniu konkursu, jak również członkowie rodzin tych osób.
6. Wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie, w szczególności
koszty związane z przyjazdem na ogłoszenie wyników i wręczenie
nagród uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
7. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub w
przypadku konieczności interpretacji postanowień niniejszego
Regulaminu rozstrzygnięcie należy do wyłącznej kompetencji
Organizatora.
8. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
Pedagogiczna Biblioteka
Wojewódzka w Kielcach
Osoby do kontaktu:
Łukasz Kwiecień - tel. 41 344 28 61 w. 30
Jolanta Fudali – tel. 41 344 28 61 w. 32

