ZASADY KONKURSU PODCZAS KONGRESU BIBLIOTEK: DZIEJE SIĘ!
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul.
Kopernika 17, 00-359 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji i samodzielnych 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, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 525242-41-91, (dalej zwaną „FRSI”)
2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook lub Instagram.
3. Konkurs realizowany jest w ramach Kongresu Bibliotek: Dzieje się! (dalej zwanego „Kongresem”),
finansowanego ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności.
4. Organizatorem Kongresu i Konkursu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
5. Celem konkursu jest zachęcenie do działań promujących Kongres.
6. Do udziału w Konkursie zapraszamy uczestniczki/ków Kongresu (przedstawicielki/li bibliotek, a także osoby
współpracujące z bibliotekami (np. przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, studentów
i pracowników naukowych) i inne osoby zainteresowane treściami merytorycznymi Kongresu.
4. Osoby, o których mowa w pkt. 3, zgłaszają się do konkursu w ramach następujących akcji:
a. Instagram Throwback Thursday polegającej na wskazaniu, w komentarzu na Instagramie, edycji
kongresu, z której pochodzi przedstawione zdjęcie;
b. wykonanie zdjęcia biblioteki, których pracowniczki/pracownicy zarejestrowali się jako uczestnicy
Kongresu i zamieszczenie zdjęcia w komentarzach na portalu społecznościowym Facebook na stronie
wydarzenia Kongres Bibliotek: Dzieje się!;
c.
Wykonanie sobie zdjęcia w czasie uczestnictwa w Kongresie i zamieszczenie go na Instagramie
(www.instagram.com) oznaczając hasztagiem #KongresBibliotek2020.
5. Zdjęcie, o którym mowa w pkt. 4 b, musi być wykonane po zarejestrowaniu się na Kongres i zamieszczone na
portalu społecznościowym Facebook - Kongres Bibliotek: Dzieje się!
6. Zdjęcie, o którym mowa w pkt. 4 c, musi być wykonane i umieszczone na Instagramie oznaczone hasztagiem
#KongresBibliotek2020 w dniu Kongresu (9 grudnia 2020 r.).
7. Zdjęcie, o którym mowa w pkt. 4b i 4c, może być zamieszczone z własnego profilu lub profilu
biblioteki/instytucji/organizacji lub j, z którą współpracuje uczestnik Konkursu
8. Zdjęcie, o którym mowa w pkt. 4b i 4c, nie może naruszać przepisów prawa, a w szczególności praw autorskich
ani prawem chronionych dóbr osób trzecich. Osoba zamieszczająca zdjęcie zobowiązana jest do posiadania zgody
na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby lub osób, których wizerunek został przedstawiony na
zdjęciach.
9. Kryterium wyboru będzie kolejność zgłoszeń.
10. Nagrodami w konkursie są książki.
11. Wyłonieni przez FRSI laureaci konkursu są uprawnieni do wskazania biblioteki/instytucji/organizacji, której
zostaną przekazane książki. Książki nie mogą być przekazywane osobom prywatnym/indywidualnym.
12. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu w drugim dniu Kongresu (9 grudnia 2020 r.)
13. Zamieszczenie zdjęcia, o którym mowa w pkt. 4b i 4c, stosownie do powyższych postanowień jest
jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem zasad Konkursu.
14. Organizator wybierze min. 10 laureatów.
15. Organizator skontaktuje się z każdym laureatem w celu uzgodnienia sposobu odbioru nagrody.
16. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy zgłaszać na adres email: kongres@frsi.org.pl
17. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Ogólnopolski kongres bibliotek „Dzieje się!” realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Program Rozwoju
Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.

