
 

Regulamin konkursu 
Mój zaczarowany kapelusz 

organizowany przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną RODN „WOM”  
w Częstochowie 

 
 
Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem konkursu jest Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN 
„WOM” w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa,  
NIP: 573-10-33-347     
2. Fundatorem nagrody jest p. Małgorzata Wójcik, autorka książki i audiobooka 
„Przygoda w kapeluszu”. 
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez 
Facebook. 
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 
4. Konkurs jest prowadzony na profilu PBP RODN "WOM" w Częstochowie na 
stronie: 
https://www.facebook.com/PBP-RODN-WOM-w-Cz%C4%99stochowie-
1987687111481914/, (zwanej dalej “Fanpage biblioteki”).  
 
Warunki uczestnictwa 
1. W konkursie udział bierze drużyna- dziecko (w wieku 6-12 lat) oraz dorosły 

członek rodziny, którym może być: rodzic, pełnoletnie rodzeństwo, dziadek, 

babcia, wujek, ciocia, który posiada zweryfikowane konto w serwisie Facebook. 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage 

biblioteki pod postem z konkursem oraz wykonanie zadania konkursowego. 

3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez dziecko jednego, 
niepowtarzalnego, „zaczarowanego” kapelusza techniką dowolną, 
sfotografowanie i  umieszczenie go w komentarzu pod postem z konkursem wraz 
z imieniem autora lub autorki oraz wiekiem dziecka. 
4. Każdy zespół może zamieścić jeden komentarz z jedną fotografią konkursową. 
5. W konkursie nagrodzona zostanie praca dziecka, której fotografia otrzyma 
najwięcej reakcji w postaci serduszka. 
6. Konkurs trwa od 15 lipca 2020 r. do 15 sierpnia 2020 r. do godziny: 24:00. 
7. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 17 sierpnia 2020 r. za pośrednictwem 
Fanpage biblioteki. 
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie 
strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.  

https://www.facebook.com/PBP-RODN-WOM-w-Częstochowie-1987687111481914/
https://www.facebook.com/PBP-RODN-WOM-w-Częstochowie-1987687111481914/


9. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień 
i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. 
10. Nagrodą w konkursie jest: książka – audiobook Pani Małgorzaty Wójcik 
w formacie MP3.  
11. Nagroda zostanie przesłana pocztą elektroniczną. 
12. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage biblioteki na 
Facebooku oraz na stronie organizatora konkursu tj. 
www.biblioteka.womczest.edu.pl.  
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania 
nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku  nagroda 
przepada. 
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane 
przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą 
odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę. 
15. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby 
wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności 
poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany 
Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 
 
Postanowienia końcowe 
1. Decyzja Organizatora dotycząca rozstrzygnięcia konkursu jest niepodważalna. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego 
trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage. 
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