REGULAMIN KONKURSU „Kody miasta” organizowanego
w dniach 28.04 – 05.05 2014 r.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
I.1. Nazwa Konkursu
Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Kody miasta” („Konkurs”).
I.2. Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu, jest Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą w Krakowie,
ul. Olszańska 7, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską
Kraków pod numerem III/4 z dniem 15 stycznia 1997 roku („Organizator”).
Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, administrowany, ani powiązany z
serwisem Facebook. Informacje udostępniane są Organizatorowi a nie serwisowi Facebook.
I.3. Czas i miejsce Konkursu
Konkurs przeprowadzany jest za pomocą strony na portalu Facebook
https://www.facebook.com/KrakowCityOfLiterature/info w dniach 28.04-05.05 2014r.
I.4. Nadzór nad przebiegiem Konkursu
Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje Kapituła Konkursu wyłoniona przez Organizatora
(„Kapituła Konkursu”).
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
II.1. Uczestnicy Konkursu
Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna pełnoletnia, która na stronie Krakow
City Of Literature na Facebooku prawidłowo wykona zadanie konkursowe. („Uczestnicy
Konkursu").
Przez udział w Konkursie uczestnik wyraża akceptację zapisów niniejszego regulaminu.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
II.2. Zgoda na przetwarzanie danych
Zgłaszając się do Konkursu Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora podanych danych osobowych w celu realizacji Konkursu.
III. PRZEBIEG KONKURSU
III.1. Zadanie konkursowe
Konkurs polegać będzie na umieszczeniu na stronie
https://www.facebook.com/KrakowCityOfLiterature ciekawego zdjęcia, które będzie
ukazywało „literacką ławkę” i opatrzenia go oznaczeniem #kodymiasta („Odpowiedź”)
III.2. Dyskwalifikacja
Organizator zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia do Konkursu Odpowiedzi, których treść
jest sprzeczna z Regulaminem Konkursu, prawem lub zasadami współżycia społecznego i
dobrymi obyczajami lub może naruszać prawa osób trzecich.
III.3. Zwycięzcy
5 maja 2014 Kapituła Konkursu wybierze 15 najciekawszych Odpowiedzi, których autorzy
zostaną Zwycięzcami konkursu. Wynik Konkursu jest ostateczny i nie przysługuje od niego
odwołanie. Zwycięzcy Konkursu poinformowani zostaną o wygranej poprzez wiadomość
prywatną na portalu Facebook.

IV. PRAWA AUTORSKIE I MAJĄTKOWE
IV.1. Uczestnik konkursu w momencie wykonania zadania konkursowego wyraża zgodę na
wykorzystanie Odpowiedzi przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:
IV.1.1. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej
ilości nadań i wielkości nakładów;
IV.1.2. wykorzystanie na stronach internetowych;
IV.1.3. wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych
wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
IV.1.4. wykorzystywania fragmentów Odpowiedzi do celów promocyjnych i reklamy;
IV.1.5. publiczne udostępnianie Odpowiedzi w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
IV.2. Uczestnik Konkursu, wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatora autorskich praw
osobistych do Odpowiedzi, według potrzeb Organizatora wynikających z przyjętego przez
niego sposobu rozpowszechniania Odpowiedzi dla celów informacyjnych, promocyjnych bądź
komercyjnych, w szczególności na decydowanie o sposobie oznaczania lub pomijaniu
oznaczania autorstwa.
V. NAGRODY
V.1. Nagroda w Konkursie
Nagrodami w konkursie jest piętnaście książek:
Miejsce 1. Gary Snyder Dlaczego kierowcy ciężarówek z drewnem wstają wcześniej niż
adepci Zen – z autografem!
Miejsce 2. Philip Levine, Miasto marzeń – z autografem!
Miejsce 3. Jerzy Czech Wdrapałem się na piedestał. Nowa poezja rosyjska
Miejsce 4. Jerzy Czech Wdrapałem się na piedestał. Nowa poezja rosyjska
Miejsce 5. Anna Romaniuk, Obecność. Wspomnienia o Czesławie Miłoszu
Miejsce 6. Orhan Pamuk, Inne kolory
Miejsce 7. Witold Gombrowicz, Kronos,
Miejsce 8. Mariusz Wollny, Kacper Ryx i król alchemików
Miejsce 9. Huszang Asadi, Listy do mojego oprawcy
Miejsce 10. Juan Gelman, Wiersze wybrane
Miejsce 11. Marek Bieńczyk, Książka twarzy
Miejsce 12. Zośka Papużanka, Szopka
Miejsce 13. Witold Gombrowicz, Ferdydurke,
Miejsce 14. Mariusz Wollny, Tropem smoka, Bajeczny przewodnik po magicznym Krakowie,
Miejsce 15. Michał Rożek, Mitologia Krakowa,
V.2. Odbiór nagród w Konkursie
Nagrody książkowe Zwycięzcy będą mogli odebrać w siedzibie Krakowskiego Biura
Festiwalowego, przy ul. Olszańskiej 7 w Krakowie, od poniedziałku do piątku w godzinach
8.30 – 16.30. Szczegółowe informacje zostaną przesłane w wiadomości prywatnej na portalu
Facebooku.

V.3. Uprawnienia Zwycięzców
Zwycięzcy nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego nagrody lub
zastrzeżenia szczególnych jej właściwości.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
VI.1. Publikacja regulaminu
Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna na profilu Krakow City of Literature na portalu
Facebook.
VI.2. Dodatkowe Informacje
Dodatkowe Informacje na temat Konkursu udzielane są w siedzibie Organizatora oraz
telefonicznie pod numerem 012 424 96 89.

