
 1. Organizatorem konkursu jest Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regio-
nalnej Książnica Karkonoska z siedzibą przy ul. Bankowej 27 w Jeleniej Górze, przy 
pomocy finansowej Urzędu Miasta Jeleniej Góry. 

2. W konkursie może wziąć udział każdy, z wyjątkiem osób bezpośrednio uczestni-
czących w organizowaniu i przygotowaniu konkursu. 

3. Każdy z uczestników może wziąć udział w konkursie tylko raz. 

4. Kolejne pytania konkursowe pojawiać się będą na stronie internetowej 
www.biblioteka.jelenia-gora.pl w wakacyjne piątki 05, 12, 19 i 26 lipca oraz 02, 09 i 
16 sierpnia br.  

5. Aby wziąć udział w konkursie, należy odpowiedzieć na pytania konkursowe, a od-
powiedzi (na wszystkie pytania łącznie) przesłać na adres: wypozyczal-
niajg@gmail.com w terminie od 16 do 25 sierpnia 2013 r. czyli po opublikowaniu 
wszystkich pytań. W temacie wiadomości należy wpisać: "Quiz Filmowy". 

6. Spośród nadesłanych rozwiązań wybrane zostaną te z najwyższą liczbą prawidło-
wo udzielonych odpowiedzi. W przypadku, gdy liczba prawidłowych rozwiązań bę-
dzie większa niż ilość nagród, zostanie przeprowadzone losowanie w celu wyłonienia 
laureatów.  

7. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w 
terminie do 30 sierpnia br. 

8. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie organizatorowi mailem zwrotnym 
danych adresowych nie później niż 3 dni od daty otrzymania informacji o wygranej. 

9. Nagrody można będzie odbierać osobiście w Wypożyczalni KK (ul. Bankowa 27; 
pierwsze piętro); o terminie odbioru laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową. 
Jeśli zwycięzca wyrazi taką potrzebę, nagroda zostanie przesłana pocztą na wskazany 
adres. Przepadek wygranej następuje, jeśli nie zostanie ona odebrana w terminie 
(także w przypadku przesyłki pocztowej) bądź uczestnik poda organizatorowi nie-
prawidłowy adres. 

                                  
                                        PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

      Uczestnik przesyłając swoje dane Organizatorowi wyraża zgodę na wykorzy-
stanie danych osobowych w celu przesłania nagrody. Podanie nieprawdziwych 
danych dyskwalifikuje uczestnika. Z wyjątkiem wykorzystania w celu wskaza-
nym powyżej, dane uczestników nie będą przechowywane ani w jakikolwiek           
sposób przetwarzane przez organizatora.                                   
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