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Regulamin konkursu
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „A jakie jest
Państwa ulubione słowo?” ogłoszony w związku z ukazaniem się wydawnictwa „Mój język
prywatny, vol. 1” zawierającego felietony Prof. Jerzego Bralczyka w wersji audio CD.
Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie, zasady ogłaszania,
sposób informowania o konkursie i jego warunkach.
§2

Organizatorem konkursu jest Polski Klub Miłośników i Kolekcjonerów Piór, z siedzibą
w Warszawie, ul. Nowy Świat 66 , 00-357 Warszawa.
II. WARUNKI KONKURSU
§3

W otwartym konkursie uczestniczyć mogą wszystkie osoby od 15 roku życia.
§4

Każda osoba uczestnicząca w konkursie może zgłosić tylko jeden projekt w dowolnej formie
literackiej. Tekst nadesłany na konkurs nie może przekraczać objętości 2 tys. znaków.
Nadesłane prace musza zawierać informację o wieku autora, jego imię, nazwisko, adres,
telefon i/lub mail, oraz klauzulę zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby związane z organizacją konkursu.
§5

Za datę rozpoczęcia konkursu uznaje się datę ukazania się płyty w sprzedaży, t. j. dzień
21 kwietnia 2007 r. Termin zgłoszenia prac upływa w dniu 30.06.2007. Prace konkursowe
należy przesyłać na adres:
1.

pocztą - Polski Klub Miłośników i Kolekcjonerów Piór, ul. Nowy Świat 66, 00-357
Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs – Mój język prywatny”,

2.

pocztą elektroniczną - na adres mailowy: pkmikp.konkurs@bazarnik.pl

lub

O terminie zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego. Wszelkie zgłoszenia dokonane
po dniu 30 czerwca 2007 nie będą rozpatrywane.
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III.NAGRODY
§6

Spośród nadesłanych prac jury składające się z osób wskazanych przez organizatorów,
zwane w dalszej części regulaminu „Jury”, wybierze najlepszą pracę, która zostanie
nagrodzona nagrodą główną, piórem wiecznym z kolekcji MARLEN. Jury przyzna również
trzy równorzędne wyróżnienia, którymi będą kolejne płyty z serii „Mój język prywatny” Prof. J.
Bralczyka.
§7
Laureat nagrody głównej konkursu i autorzy trzech wyróżnionych prac zostaną powiadomieni
o przyznaniu nagrody pisemnie. Dodatkowo informacja o wygranej będzie umieszczona na
witrynie internetowej organizatorów www.kolekcjonerzy-pior.pl
§8

Wręczenie nagrody głównej i wyróżnień nastąpi w terminie i miejscu uzgodnionym
z laureatami.
§9
Nagrody i wyróżnienia nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
§ 10
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niezawinione przez organizatora działania
P.P.U.P. „ Poczty Polskiej”.
§ 11
Regulamin w jego pełnym brzmieniu oraz informacja o składzie Jury i terminie ogłoszenia
wyników konkursu będą dostępne do wglądu dla uczestników konkursu na stronie
internetowej organizatorów (www.kolekcjonerzy-pior.pl; www.bazarnik.pl).

