
REGULAMIN KONKURSU FACEBOOKOWEGO DLA MŁODZIEŻY 

Zadania do nierozwiązania 
 

 

 

Ogłoszenie konkursu:     12 września 2016  

Głosowanie na Facebooku:    26-30 września 2016 do godz. 15:00 

Finał konkursu w Bibliotece Miejskiej:   6 października 2016 o godz. 16:00  

. 

 

Dla kogo jest ten konkurs? 

 

Konkurs jest skierowany do wszystkich zainteresowanych w wieku od 13 lat. W konkursie nie mogą brać 

udziału pracownicy i przedstawiciele organizatora konkursu, jak również członkowie ich rodzin.  

 

Jak zgłosić się do konkursu? 

 

Jeśli posiadacie konto na Facebooku możecie przesłać dane w wiadomości prywatnej na nasz profil  

z napisem „Wchodzę w to!”. Potrzebne dane: imię i nazwisko, wiek, nr telefonu. 

 

Na czym polega konkurs? 

 

Od poniedziałku 12 września, codziennie przez dwa tygodnie na profilu facebookowym biblioteki 

umieścimy mini zadania do nierozwiązania. Tobie zostaje tylko poświęcenie kilku minut na rozwiązanie 

tych zadań. Możesz dołączyć do nas w każdym momencie. Każde zadanie to inne wyzwanie. 

Odpowiedzi i fotografie wyślij w formie komentarza lub wiadomości prywatnej  

na Facebooka biblioteki.  

Post z zadaniem na dany dzień będzie zawierał informację o tym, w jaki sposób nadesłać odpowiedź, oraz 

które zadania będą brały udział w konkursie z nagrodami.  

Nagrody będzie można zdobyć w trzech kategoriach:  

Najciekawsze Selfie – w wyniku głosowania na Facebooku (26-30 września),  

Najciekawsze Zdjęcie ze Smakiem – w wyniku głosowania na Facebooku (26-30 września), 

Nagroda dla Młodego Mistrza Słowa za nadesłany tekst – ocenia komisja.  

Z treści nadesłanych na wiadomości prywatne stworzymy galerię, nie ujawniając waszych danych. 

Głosowanie na fotografie odbędzie się poprzez kliknięcie – Lubię to! Wygrywa zdjęcie, które zdobędzie 

największą ilość „lajków” od Was i Waszych Znajomych.  

O wygranej powiadomimy telefonicznie. 

Organizator zastrzega sobie drobne korekty nadesłanych wiadomościach. Fotografie dostarczone po 

terminie nie będą brały udziału w konkursie. Fotografie prosimy nadsyłać w formacie jpg. Organizator 

zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęć lub tekstów, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych 

w regulaminie, będą sprzeczne z prawem lub będą naruszały dobre zasady współżycia społecznego.  

 

Uwaga! 
- Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook 

ani z nim związana.  

- Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją 

konkursu na łamach serwisu. 

- Organizatorem i sponsorem jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku. 

 

 

 



Nagrody 

Nagroda za Najciekawsze Selfie: MONOPOD - KIJEK DO SELFIE i roczny abonament na wypożyczanie 

gier planszowych  

Nagroda za Zdjęcie ze Smakiem: SŁUCHAWKI i roczny abonament na wypożyczanie gier planszowych  

Nagroda dla Młodego Mistrza Słowa: POWER BANK i roczny abonament na wypożyczanie gier 

planszowych 

Udział w konkursie i nadesłanie zdjęć oraz tekstów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody                               
na ich prezentację / publikację na stronie internetowej biblioteki http://www.biblioteka.lebork.pl                                                                         

i www.facebook.com/Biblioteka.Lebork oraz  wykorzystanie w kalendarzu bibliotecznym na przyszły rok           

i materiałach promocyjnych i wystawach biblioteki. Jednocześnie uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie 

podanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1182 ze zm.) przez Organizatora Konkursu do celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem 

Konkursu, o którym mowa powyżej.  

 

Organizator Konkursu 

 

Miejska Biblioteka Publiczna 

Dział dla Dzieci i Młodzieży 
ul. Armii Krajowej 16 

84-300 Lębork 

 

Kontakt: 

 

Emilia Wenta 

T: 598622307 

E: dzieciecy@biblioteka.lebork.pl 

 
 

http://www.biblioteka.lebork.pl/
http://www.facebook.com/Biblioteka.Lebork
mailto:dzieciecy@biblioteka.lebork.pl

