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Organizatorem konkursu jest JCIiER Książnica Karkonoska z siedzibą przy ul. Bankowej 27
w Jeleniej Górze.
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W konkursie może wziąć udział każdy, z wyjątkiem osób bezpośrednio uczestniczących
w organizowaniu i przygotowaniu konkursu.
Konkurs rozpoczyna się 1 lipca i trwać będzie do 15 sierpnia 2011 roku; wyniki konkursu
zostaną opublikowane w Internecie najpóźniej 5 września br.
Zadanie konkursowe polega na ułożeniu pytania do quizu literackiego zgodnie
z następującymi zasadami:
 każdy z uczestników ma prawo ułożyć od jednego do pięciu pytań z zakresu szeroko
rozumianej wiedzy o literaturze czyli np.: na temat treści ulubionych książek, ważnych
rocznic literackich lub informacji o pisarzach;
 pytania muszą dotyczyć treści książek powszechnie znanych i dostępnych i być
skonstruowane zgodnie ze schematem testu wyboru: pytanie + trzy podpowiedzi,
z zaznaczeniem odpowiedzi prawidłowej;
 uczestnicy przesyłają pytania do organizatora w formie e-maila bądź jako załącznik do
e-maila na adres: wypozyczalniajg@gmail.com w terminie do 15 sierpnia br. podając
swój adres mailowy;
 do pytań należy dołączyć informację zawierającą: autora, tytuł i rok wydania książki,
której
dotyczy
pytanie
bądź
źródło
odpowiedzi
w
przypadku
pytań
z zakresu historii literatury.
Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wybierze najlepsze pytania i przyzna ich
autorom nagrody oraz wyróżnienia. Zwycięskie pytania zostaną wykorzystane przy
konstruowaniu dziesiątej – jubileuszowej edycji quizu literackiego pt.: „Szalony quiz
literacki”, który odbędzie się w IV kwartale br.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www: biblioteka.jelenia-gora.pl.
Dodatkowo laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej oraz sposobie i terminie jej
odbioru pocztą elektroniczną.
Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie organizatorowi mailem zwrotnym danych
adresowych nie później niż 3 dni od daty otrzymania informacji o wygranej. Przepadek
wygranej następuje, jeśli nie zostanie ona odebrana w terminie bądź uczestnik poda
organizatorowi nieprawdziwe dane osobowe.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Uczestnik przesyłając swoje dane Organizatorowi wyraża zgodę na wykorzystanie danych
osobowych w celu przesłania nagrody. Podanie nieprawdziwych danych dyskwalifikuje
uczestnika. Z wyjątkiem wykorzystania w celu wskazanym powyżej, dane uczestników nie będą
przechowywane ani w jakikolwiek sposób przetwarzane przez organizatora.

