1. Organizatorem konkursu jest JCIiER Książnica Karkonoska z
siedzibą przy ul. Bankowej 27 w Jeleniej Górze.
Quiz jest częścią wydarzeń związanych z V edycją Ogólnopolskiego
Czytania Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz w dniach 01-31 marca
2021 roku.
2. W konkursie może wziąć udział każdy, z wyjątkiem osób
bezpośrednio uczestniczących w organizowaniu i przygotowaniu
konkursu.
3. Quiz składa się z trzech części. Każda z nich będzie
opublikowana w trzy kolejne czwartki, tj. 11, 18, 25 marca.
Pytania konkursowe zamieszczone są w formularzu dostępnym na
stronie www.biblioteka.jelenia-gora.pl. Odpowiedzi na pytania do
trzech części można udzielać do 31 marca, do godziny 24.00.
4. Aby wziąć udział w konkursie, w formularzu należy zaznaczyć
wybrane odpowiedzi na pytania, podać swój adres e-mail oraz imię i
nazwisko. Czas na rozwiązanie quizu wynosi 45 minut; po jego
upłynięciu kwestionariusz zostaje wysłany tak, jak po kliknięciu
przycisku „Zakończ quiz” i w takim przypadku ponowna próba
rozwiązania nie będzie możliwa.
Jeśli zamknie się kwestionariusz przed końcem czasu, quiz nie
zostanie zapisany i będzie można do niego wrócić.
5. Każdy z uczestników może wziąć udział w konkursie tylko raz.
6. Spośród nadesłanych rozwiązań nagrodzone zostaną te, które
będą zawierać najwyższą liczbę prawidłowych odpowiedzi po
zsumowaniu wszystkich trzech części.
W przypadku, gdy liczba prawidłowych rozwiązań będzie większa
niż liczba nagród, zostanie przeprowadzone losowanie w celu
wyłonienia laureatów.
7. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej pocztą
elektroniczną w terminie do 09 kwietnia br.
8. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie organizatorowi
mailem zwrotnym danych adresowych w ciągu trzech dni od
otrzymania wiadomości o wygranej.
9. O sposobie odbioru nagród zwycięzcy zostaną poinformowani
wiadomością mailową. Podanie nieprawidłowych danych skutkuje
dyskwalifikacją uczestnika.

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.

