Regulamin „Internetowego quizu o zwierzęcych bohaterach literackich”

§1
Postanowienia wstępne

1. Organizatorem „Internetowego quizu o zwierzęcych bohaterach literackich” zwanego
dalej quizem, jest Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 17a 43-300
Bielsko-Biała reprezentowana przez dyrektora Bogdana Kocurka.
2. Quiz jest częścią projektu „Książka i zwierzę – nie tylko na papierze”, realizowanego
w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 „Partnerstwo
dla książki”.
3. Nagrody przyznane w quizie są finansowane ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
4. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formułę quizu.
5. Quiz składa się z dwóch poziomów:
- poziom I - pytania ogólne, do których rozwiązania wystarczy pobieżna znajomość
utworów z literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz umiejętność wyszukiwania
informacji w różnych źródłach,
- poziom II - pytania opracowane w oparciu o książki z zakresu literatury dziecięcej
i młodzieżowej, podzielone na dwie kategorie wiekowe:
 kategoria 7 – 10 lat – pytania zostały opracowane w oparciu o książki: Renata
Piątkowska: Zbój: opowiadania o koniach i konikach, Tomasz Szwed, seria
książek o przygodach zwierząt Kliniki w Leśnej Górce, Marcin Pałasz: Elfie,


gdzie jesteś?!
kategoria 11 – 16 lat – pytania zostały opracowane w oparciu o książki:
Ferdynand Antoni Ossendowski: Słoń Birara, Łukasz Wierzbicki: Dziadek

i niedźwiadek: historia prawdziwa, Elwyn Brooks White: Pajęczyna Szarloty.
6. Uczestnik quizu może udzielić odpowiedzi wyłącznie na pytania ogólne i na tym
zakończyć swój udział w quizie. Wśród uczestników tego poziomu zwycięzcy zostaną
wyłonieni na podstawie ilości zdobytych punktów.
7. Uczestnik może zawalczyć o większą ilość punktów, a tym samym o cenniejszą
nagrodę. W tym celu musi przystąpić do kolejnego poziomu i odpowiedzieć na jeden
z sześciu zestawów pytań przygotowanych w oparciu o konkretne książki wymienione
w punkcie 5. Udzielenie odpowiedzi na więcej niż jeden zestaw pytań

przygotowanych w oparciu o konkretne książki nie zwiększy szans na wygraną – pod
uwagę będą brane tylko punkty zdobyte przez udzielenie odpowiedzi na pierwszy z
trzech zestawów pytań dla wybranej grupy wiekowej.
8. Uczestnik, który wyrazi chęć uczestnictwa w I poziomie quizu będzie zobowiązany do
podania swoich danych, obejmujących: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer
telefonu kontaktowego i/lub adres e-mailowy rodzica lub opiekuna prawnego. Dane
teleadresowe zostaną wykorzystane w celu skontaktowania się z osobami
nagrodzonymi w konkursie i ustalenia sposobu odbioru nagrody.
9. Zgłoszenia uczestnictwa w II poziomie quizu dokonuje w imieniu zainteresowanego
rodzic lub opiekun prawny, podając przy tym imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz
datę urodzenia uczestnika (co pozwoli systemowi na przekierowanie uczestnika do
odpowiedniego zestawu pytań w zależności od wieku), a także nr telefonu i adres/lub
e-mailowy rodzica lub opiekuna prawnego. Dane teleadresowe zostaną wykorzystane
w celu skontaktowania się z osobami nagrodzonymi w konkursie i ustalenia sposobu
odbioru nagrody.
10. Rozstrzygnięcie quizu odbędzie się 4 października 2017 roku w gmachu głównym
Książnicy Beskidzkiej przy ul. Słowackiego 17a w Bielsku-Białej. Nagrodzeni zostaną
uczestnicy, którzy zdobędą największą liczbę punktów w jednym z dwóch poziomów:
- poziom I – pytania ogólne,
- poziom II:
 pytania ogólne + zestaw pytań ze znajomości treści jednej z trzech książek


przeznaczonych dla dzieci w wieku 7 – 10 lat,
pytania ogólne + zestaw pytań ze znajomości treści jednej z trzech książek

przeznaczonych dla dzieci i młodzieży w wieku 11 – 16 lat.
W przypadku, gdy więcej niż jeden uczestnik danego poziomu uzyska tę samą liczbę
punktów, zwycięzca zostanie wyłoniony drogą losowania.
11. Lista zwycięzców obejmująca imiona i nazwiska uczestników zostanie opublikowana
w terminie 7 dni od zakończenia quizu, na blogu Działu Udostępniania Zbiorów dla
Dzieci przy Książnicy Beskidzkiej: www.dzieci.ksiaznica.bielsko.pl.

§2
Nagrody

1. Wśród uczestników I poziomu nagrody zostaną przyznane trzem osobom. Wśród
uczestników II poziomu nagrody zostaną przyznane sześciu osobom – trzem w
kategorii wiekowej 7 – 10 lat i trzem w kategorii wiekowej 11 – 16 lat. Kwota
przeznaczona na nagrody to 400 złotych.
2. Nagrody zostaną wydane po zakończeniu quizu bezpośrednio do rąk nagrodzonego
albo drogą pocztową za pokwitowaniem odbioru, wówczas koszt wysyłki pokrywa
Organizator (dotyczy osób zamieszkałych poza Bielskiem-Białą).
3. Procedura wyłaniania laureatów jest protokołowana po zakończeniu quizu.

§3
Zasady uczestnictwa w quizie

1. Quiz przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat.
2. Pytania quizu dostępne są na blogu Działu Udostępniania Zbiorów dla Dzieci przy
Książnicy Beskidzkiej: http://dzieci.ksiaznica.bielsko.pl/2017/04/quiz-o-zwierzecychbohaterach-literackich/ do dnia 15 września 2017 roku.
3. Regulamin quizu zakłada możliwość udzielenia odpowiedzi na pytania ogólne z
poziomu I w formie pisemnej, po otrzymaniu papierowej wersji od bibliotekarza
Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej.
4. Warunkiem uczestnictwa w quizie jest uzupełnienie swoich danych w formularzu,
który poprzedza każdy poziom quizu.

§4
Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w quizie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

2. a) dane osobowe uczestników quizu oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych
uzyskane w trybie opisanym w par. 1 ust. 8 i ust. 9 Regulaminu będą przechowywane
i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 922) wyłącznie
w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem quizu.
b) osoby zgłaszające uczestnictwo w quizie w imieniu reprezentowanych przez nie
dzieci, wyrażają równocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych
uczestników

przez

Organizatora

dla

celów

związanych

z

organizacją

i przeprowadzeniem quizu.
c) zgłaszającym przysługuje prawo wglądu do danych osobowych gromadzonych
przez Organizatora quizu oraz ich poprawiania.
d) Organizator zastrzega, że dane osobowe, o których mowa wyżej mogą być
udostępnione organom i osobom uprawnionym do wykonywania czynności
kontrolnych oraz audytowych w stosunku do Organizatora.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje
Organizator.
4. Regulamin quizu jest dostępny na stronie: www.dzieci.ksiaznica.bielsko.pl oraz w
placówkach Książnicy Beskidzkiej.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wyłonienia laureatów quizu,
jego przerwania lub zawieszenia z ważnych przyczyn.
6. Wszelkie wątpliwości dotyczące przepisów tego Regulaminu ostatecznie rozstrzyga
Organizator.
7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania quizu na stronie
www.dzieci.ksiaznica.bielsko.pl.

