Regulamin udziału w konkursie
„Paczka literacka”
§1
Konkurs „Paczka literacka”
1.

Konkurs, o którym mowa w niniejszym Regulaminie (zwany dalej „Konkursem”), jest skierowany
do bibliotek publicznych, które zakwalifikowały się do udziału w akcji „Paczka Literacka”
(zwanych dalej „Bibliotekami”).

2.

Listę bibliotek, które zakwalifikowały się do udziału w akcji „Paczka literacka”, stanowi
Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§2
Cele Konkursu

Celem Konkursu jest realizacja w bibliotekach działań promujących czytelnictwo, z wykorzystaniem
książek i audiobooków znajdujących się w paczkach przekazanych w ramach akcji „Paczka literacka”.

§3
Organizatorzy Konkursu
1.

Organizatorami Konkursu są:
a. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie, 00‐359,
ul. Kopernika 17, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303048 (zwana dalej
„FRSI” lub „Organizatorem”),
b. Spółka pod firmą Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Czerska 8/10, 00-732
Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000059944, NIP 526-030-56-44, (zwana dalej „Wydawnictwem”).
§4
Warunki udziału w Konkursie i kryteria oceny zgłoszeń konkursowych

1.

Zadanie konkursowe polega na:

a.

zgłoszeniu Biblioteki do Konkursu poprzez prawidłowe wypełnienie formularza
zgłoszeniowego online, dostępnego na stronie:
http://rejestracja.frsi.org.pl/pr/konkurs_paczka_literacka/create,
b. przeprowadzeniu przez Bibliotekę lub filie biblioteczne, które Biblioteka zgłosiła do udziału
w akcji „Paczka literacka”, minimum jednego działania promującego czytelnictwo
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(np. spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, realizacji konkursu na najlepszą recenzję,
przeprowadzenia spotkania tematycznego itp.), w którym zostanie wykorzystana
przynajmniej jedna publikacja, którą Biblioteka i/lub jej filie biblioteczne uzyskały w ramach
akcji „Paczka literacka”,
c. przygotowaniu multimedialnej relacji (na przykład w formie filmu, fotokastu) z działania
wymienionego w §4 ust. 3 b i zamieszczeniu tej relacji w internecie (np. na stronie www
lub na profilu na portalu społecznościowym Biblioteki lub jej filii bibliotecznych, które
Biblioteka zgłosiła do udziału w akcji „Paczka literacka”),
d. przesłaniu linka do wymienionej w §4 ust. 3 c relacji za pomocą formularza zgłoszeniowego
online dostępnego na stronie: http://rejestracja.frsi.org.pl/pr/konkurs_paczka_literacka/create.
2.

Każda Biblioteka biorąca udział w akcji „Paczka literacka” może się zgłosić do Konkursu tylko
raz (tzn. wysłać za pomocą formularza zgłoszeniowego online tylko jedno zgłoszenie).

3.

W zgłoszeniu Biblioteki do Konkursu może się znaleźć tylko jeden link do relacji z działania
promującego czytelnictwo przeprowadzonego przez tę Bibliotekę lub przeprowadzonego
przez filie biblioteczne, które Biblioteka zgłosiła do udziału w akcji „Paczka literacka”,
i do których w rezultacie trafiły pakiety książek i audiobooków.

4.

Multimedialna relacja może dotyczyć działania promującego czytelnictwo zrealizowanego
od chwili otrzymania przez Bibliotekę i/lub filie, które Biblioteka zgłosiła do udziału w akcji
„Paczka literacka”, pakietów zawierających książki i audiobooki.

5.

Multimedialna relacja zgłoszona do udziału w Konkursie przez Bibliotekę nie może naruszać
przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a Bibliotece muszą
przysługiwać do niej wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe. Biblioteka musi
posiadać zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób, których wizerunek stanowi element
relacji oraz prawo do korzystania i rozpowszechniania innych materiałów w niej zawartych.

6.

Uczestnicy Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia i wysłanie linka do relacji udzielają
Organizatorom niewyłącznej licencji na korzystanie z nadesłanych relacji na wszystkich polach
eksploatacji znanych w chwili nadesłania relacji, a w szczególności określonych w art. 50
ustawy o Prawie autorskimi i prawach pokrewnych:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką
egzemplarzy utworu w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,
zwielokrotniania w pamięci komputera oraz techniką cyfrową;
b. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzenie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

7.

Licencja i zezwolenia opisane w niniejszym Regulaminie są nieodpłatne, nieograniczone
czasowo i terytorialnie oraz obejmują prawo do udzielenia sublicencji.

§5
Czas trwania Konkursu
1.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 20 listopada 2017 roku i kończy się w dniu 19 stycznia 2018
roku o godzinie 23:59. Oznacza to, że w tym czasie Biblioteki mogą przesłać
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do Organizatorów, w trybie określonym w §4 ust. 3, swoje zgłoszenia za pomocą formularza
online dostępnego na stronie: http://rejestracja.frsi.org.pl/pr/konkurs_paczka_literacka/create.
2.

Wybór najciekawszej relacji przez Organizatorów nastąpi do 31 stycznia 2018 roku.
§6
Nagrody

1.

Organizatorzy dokonają merytorycznej oceny przygotowanych przez Biblioteki relacji i wybiorą
trzy najciekawsze (ocenie podlegać będzie zarówno sposób realizacji działania promującego
czytelnictwo, jak i sama relacja – jej oryginalność, atrakcyjność, kreatywność twórców).

2.

W konkursie przewidziano trzy równorzędne nagrody:
NAGRODA - WIZYTA ADAMA WAJRAKA I PACZKA AUDIOBOOKÓW


wizyta w nagrodzonej Bibliotece Adama Wajraka oraz jego udział w zorganizowanym
przez Bibliotekę spotkaniu autorskim,



paczka audiobooków: „Wilki”, „Ania. Biografia Anny Przybylskiej” , „Tony Halik. Tu
byłem”.

NAGRODA - WIZYTA MICHAŁA RUSINKA I PACZKA AUDIOBOOKÓW


wizyta w nagrodzonej Bibliotece Michała Rusinka i jego udział w zorganizowanym
przez Bibliotekę spotkaniu autorskim,



paczka audiobooków: „Wilki”, „Ania. Biografia Anny Przybylskiej”, „Tony Halik. Tu
byłem”.

NAGRODA - WIZYTA KRYSTYNY PRZYBYLSKIEJ, GRZEGORZA KUBICKIEGO I MACIEJA
DRZEWICKIEGO ORAZ PACZKA AUDIOBOOKÓW


wizyta w nagrodzonej Bibliotece i udział w zorganizowanym przez Bibliotekę
spotkaniu autorskim: Krystyny Przybylskiej (mamy Anny Przybylskiej) oraz autorów
biografii Anny Przybylskiej: Grzegorza Kubickiego i Macieja Drzewickiego



paczka audiobooków: „Wilki”, „Ania. Biografia Anny Przybylskiej”, „Tony Halik. Tu
byłem”.

3.

Nagrody zostaną przyznane trzem nagrodzonym Bibliotekom. Nagrody zostaną przydzielone
tym bibliotekom losowo.

4.

Nagrody są ufundowane przez Wydawnictwo Agora.

5.

W szczególności Wydawnictwo Agora pokrywa:
a.

koszty dojazdu autorów do bibliotek,

b. koszty ewentualnych noclegów autorów,
c.
6.

koszty wyżywienia autorów.

Paczki audiobooków: „Wilki”, „Ania. Biografia Anny Przybylskiej” , „Tony Halik.
Tu byłem” zostaną dostarczone do bibliotek na wskazany w formularzu adres, na koszt
Wydawnictwa Agora. Audiobooki będą przeznaczone do użytku przez Bibliotekę.

7.

Przyznane Bibliotekom nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub inne
nagrody rzeczowe.

8.

Biblioteka może zrezygnować z przyjęcia nagrody, wówczas nagroda przypadnie Bibliotece,
która zajęła w konkursie kolejne miejsce.
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9.

Wizyty autorów nastąpią w terminach dogodnych dla autorów w ciągu pół roku od
rozstrzygnięcia konkursu. Wydawnictwo Agora zaproponuje każdej z nagrodzonych Bibliotek
trzy terminy i godziny wizyty autora. W ciągu pięciu dni roboczych Biblioteka będzie musiała
wskazać wybrany termin. Niewskazanie terminu będzie równoznaczne z rezygnacją z nagrody,
która przypadnie wówczas Bibliotece, która zajęła w konkursie kolejne miejsce.

10. Biblioteka będzie odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie spotkania
z autorem, który przyjedzie do nagrodzonej Biblioteki. Nagrodzona Biblioteka,
w szczególności, zobowiązuje się do:
a.

dostosowania formuły spotkania autorskiego do wytycznych przekazanych Bibliotece
przez Wydawnictwo Agora, w szczególności: dostosowania czasu spotkania i liczby
uczestników (minimalna liczba uczestników spotkania to 20 osób), ustalenia przebiegu
i sposobu prowadzenia spotkania, ustalenia sposobu zadawania pytań przez publiczność
itp.,

b. przygotowania sali na spotkanie, zgodnie ze wskazówkami przekazanymi przez
Wydawnictwo Agora, w tym zapewnienia niezbędnego sprzętu, nagłośnienia, oświetlenia,
mebli itp.,
c.

promocji spotkania i zaproszenia uczestników (użytkowników biblioteki, innych
mieszkańców),

d. poinformowania Wydawnictwa Agora o przewidywanej liczbie uczestników spotkania,
e.

przekazania Wydawnictwu Agora danych kontaktowych (bezpośredni adres e-mail i numer
telefonu komórkowego) do osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za realizację spotkania.

11. Nagrodzona Biblioteka, w której odbędzie się spotkanie, musi poinformować, że odbywa się
ono w ramach akcji i Konkursu „Paczka literacka”. Tym samym wizyta autora w nagrodzonej
Bibliotece nie może być powiązana z żadnym innym wydarzeniem (np. jubileuszem biblioteki,
innym spotkaniem autorskim).
12. Nagrodzona Biblioteka nie może pobierać od swoich użytkowników żadnych opłat związanych
z ich udziałem w spotkaniu z autorem.
13. Podczas spotkania z autorami może być prowadzona sprzedaż wyłącznie książek ich
autorstwa, wydanych przez Wydawnictwo Agora.
§7
Informacja o wynikach Konkursu
1.

Laureaci Konkursu – trzy Biblioteki, którym przyznane zostaną Nagrody za najciekawszą relację
z działania promującego czytelnictwo, zostaną o tym poinformowane przez FRSI
za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym
online) najpóźniej do 31 stycznia 2018 roku.

§8
Odpowiedzialność za przesyłki
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania operatorów pocztowych oraz
telekomunikacyjnych, jak również za przesyłanie oraz terminowość przesyłania danych poprzez sieć
internet i sieci telekomunikacyjne, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron
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internetowych wykorzystywanych do przeprowadzenia Konkursu lub za trudności w dostępie do takich
stron i przekazaniu (zapisaniu) koniecznych informacji.
§9
Zasady przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem danych jest Współorganizator Konkursu – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego z siedzibą w Warszawie, 00‐359, ul. Kopernika 17.
2. Dane osobowe uzyskane przy przeprowadzaniu Konkursu będą przetwarzane w celach
związanych z wyłonieniem Uczestników oraz Laureatów Konkursu.
3. Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, gdyż stosuje środki
ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa
przetwarzanych danych osobowych.
4. Administrator danych oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych oraz jej aktów wykonawczych, w szczególności zaś
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące
do przetwarzania danych osobowych.
5. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres: FRSI,
ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa z dopiskiem: konkurs „Paczka literacka”.
§10
Postanowienia końcowe
1.

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

2.

Regulamin Konkursu znajduje się do wglądu w siedzibie FRSI, to jest w Warszawie przy
ul. Kopernika 17 oraz na portalu www.biblioteki.org.

3.

Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu prosimy
kierować do FRSI, na adres e-mail: malgorzata.dabrowska@frsi.org.pl
lub agnieszka.koszowska@frsi.org.pl, z dopiskiem: konkurs „Paczka literacka”.

4.

Organizatorom Konkursu przysługuje prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
Konkursu w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawić
Bibliotek ich praw nabytych na podstawie Regulaminu Konkursu.

5.

Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie aneksów do Regulaminu Konkursu
oznaczonych kolejnym numerem oraz datą, publikowanych na stronie www.biblioteki.org.

6.

Regulamin Konkursu w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w treści, jednak nie
wcześniejszej niż data jego publikacji.

7.

Organizatorzy mają prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku
naruszenia przez niego warunków niniejszego Regulaminu Konkursu. O decyzji Organizatorów
Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail podany
w formularzu zgłoszeniowym online.

8.

Decyzja Organizatorów o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.

9.

Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu
Konkursu.
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