
REGULAMIN KONKURSU
“Kongres Bibliotek #1”

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: 525-242-41-91.

2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook (Meta).

3. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego prowadzi Program Rozwoju Bibliotek.

4. Konkurs adresowany jest do użytkowników Facebooka.

5. Celem konkursu jest zachęcenie do działań promujących Kongres Bibliotek 2022.

6. Konkurs “Kongres Bibliotek #1” zwany dalej “konkursem”, odbywa się w terminie od 15
listopada do 22 listopada 2022 roku.

7. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, spełniające wymagania wynikające z Regulaminu.

8. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie konta w serwisie Facebook lub Instagram.

9. Uczestnik konkursu chcący wziąć udział w konkursie powinien być aktywnym
użytkownikiem Facebooka lub Instagrama do dnia 22 listopada 2022 roku.

10. Zadanie konkursowe polega na odgadnięciu jakie książki kryją się na załączonych do
opublikowanego posta zdjęciach.

11. Kryteria, którymi będzie kierował się Organizator to prawidłowa odpowiedź w konkursie
oraz szybkość odpowiedzi przesłanej w odpowiedzi do posta opublikowanego na wydarzeniu na
Facebooku.

12. Nagrodami w konkursie są książki.

13. Byli i obecni pracownicy i współpracownicy organizatora, członkowie rodzin tych osób oraz
osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu nie mogą brać udziału w konkursie.



14. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie jego wyników zostanie przekazane w wiadomościach
prywatnych na Facebooku lub Instagramie do 23:59 dnia 23 listopada 2022 roku.

15. Organizator wybierze 10 laureatów/laureatek.

16. Organizator skontaktuje się z każdym laureatem w celu uzgodnienia sposobu odbioru
nagrody.

17. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy zgłaszać na adres email:
kongres@frsi.org.pl

18. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego.


