
REGULAMIN KONKURSU 

NA SPOT REKLAMOWY – „Narodowe Czytanie” 

I. Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs spotu reklamowego –„Narodowe Czytanie”.  

2. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna w Gołdapi.  

3. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Powiatu Gołdapskiego.  

II. Cel konkursu  

Celem konkursu jest promowanie czytelnictwa, a także nabycie (doskonalenie) umiejętności posługiwania się 

nowoczesnymi instrumentami promocji.  

III. Przedmiot i czas trwania konkursu  

1. Przedmiotem konkursu jest krótki spot ujęty w formie multimedialnej, trwający od 1 do 3 minut o tematyce 

promującej akcję „Narodowe Czytanie 2018” poprzez odczytanie fragmentu tekstu (załącznik nr 2).  

2. Prace konkursową należy zapisać w rozdzielczości co najmniej 720p (1280 x 720) i w jednym z formatów: .avi, 

.mp4, .mpeg4, .mp3 .dvd, .mov; nagrać na płytę CD lub DVD. Do płyty należy dołączyć kartę opisową filmu 

(załącznik nr 1) zawierającą tytuł: „Spot reklamowy na konkurs Narodowe Czytanie” organizowany przez 

Bibliotekę Publiczna w Gołdapi. Ponadto imię i nazwisko osoby zgłaszającej.  

3. Pracę konkursową zawierającą płytę z filmem i kartę opisową należy złożyć osobiście do dnia 31 sierpnia 2018 

roku do godz. 15:00 w Bibliotece Publicznej w Gołdapi, ul. Partyzantów 31, 19 – 500 Gołdap.  

4. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty e-mail, bądź 

telefonicznie oraz poprzez informację na stronie www.bpgoldap.pl 4 września 2018 roku. Wręczenie nagród 

nastąpi 7 września 2018 roku podczas akcji Narodowe Czytanie 2018 na terenie 15. Gołdapskiego Pułku 

Przeciwlotniczego.  

IV. Zasady konkursu  

1. Uczestnik konkursu może zgłosić jeden spot reklamowy.  

2. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa.  

3. Przystąpienie do konkursu jest równoczesne z oświadczeniem, że uczestnik posiada prawa autorskie i majątkowe 

do spotu reklamowego.  

4. Uczestnik konkursu udziela organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z pracy 

konkursowej, z podaniem imienia i nazwiska, w celach promocyjnych, stosownie do potrzeb organizatora.  

5. 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.  

 

 



V. Ocena i nagrody  

1. Oceny prac konkursowych dokona powołane przez organizatora Jury, którego zadaniem będzie wybór laureatów 

konkursu. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

2. Jury przyzna trzy nagrody finansowe.  

3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe (brutto):  

I miejsce – 500zł  

II miejsce – 300zł  

III miejsce – 200zł  

4. Jury może przyznać również wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych.  

VI. Postanowienia końcowe  

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w na stronie www.bpgoldap.pl  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane na stronie 

www.bpgoldap.pl. 

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą 

nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa.  

5. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. 

Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu/dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.  

VII. Kontakt  

Kontakt mailowy: zasoby.cyfrowe@bpgoldap.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do REGULAMIN KONKURSU  

NA SPOT REKLAMOWY – „Narodowe Czytanie”  

 

Karta zgłoszeniowa udziału w konkursie 

na spot reklamowy 

 

Imiona i nazwiska osoby zgłaszającej, telefon, mail:  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………  

OŚWIADCZENIE  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów konkursu w celach 

wynikających z konkursu na spot reklamowy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych.  

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przedstawionego w zgłoszonej pracy 

konkursowej. 

 Nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawa autorskie i majątkowe do pracy konkursowej (bezterminowo). 

 Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i go akceptuję 

 

Data i podpis autora*:  

………………………………………………….  

………………………………………………….  

………………………………………………….  

………………………………………………….  

………………………………………………….  

………………………………………………….  

………………………………………………….  

 

 

 

*) Oświadczenie podpisują wszystkie osoby występujące w zgłoszonej pracy konkursowej 



 

Załącznik nr 2 do REGULAMIN KONKURSU  

NA SPOT REKLAMOWY – „Narodowe Czytanie”  

 

Fragment tekstu 

„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego 

„Park był bardzo rozległy, schodził ze wzgórka, na którym stała „Arianka”, w dół, do dworu otoczonego 

sadzawkami i basenami wodnymi. Dwór był drewniany, lecz na kamiennych podmurowaniach, które musiały 

dawniej podpierać inną jakąś bardziej wyniosłą budowlę. W parku były długie aleje grabowe, wynoszące się w 

pola i dalekie zarośla. W jednej takiej alei stały wokół zmurszałe, drewniane ławki, zasypane zwiędłymi liśćmi i 

zalane wodą deszczową. Wszystkie aleje i uliczki były zawleczone wilgotną mgłą, która dla Cezarego miała 

jakowyś szczególny urok. Z rozkoszą wałęsał się w długich, grabowych nawach, nie spotykając żywego ducha. 

Zawijał się w swój płaszcz przewiewny i, doświadczając ciepła w listopadowym powietrzu, cieszył się, upajał, 

nasycał swym zdrowiem fizycznym i duchowym błogostanem. Śpiewał półgłosem samemu sobie radosną 

piosenkę, skandalicznie głupią co do treści i niewybredna co do formy.” 


