
Regulamin Konkursu: 
 

1. Zasady przebiegu Konkursu  określa niniejszy Regulamin. 
2. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka 
    Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim. 
3. Przedmiotem Konkursu są przepisy na domowe pączki  
    wraz ze zdjęciem.  
4. Fundatorem nagród jest: Miejska Biblioteka Publiczna  
     im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim. 
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny, skierowany do wszystkich czytelników. 
6. Konkurs ma charakter jednoetapowy. 
7. Celem Konkursu jest podkreślenie znaczenia obchodów „tłustego czwartku”, zachęcanie  
    do kultywowania i upowszechniania tradycji wyrabiania pączków oraz dzielenia się  
    przepisami naszych babć i mam. 
8. Aby wziąć udział w Konkursie, należy na adres 
    mbp.gromadzenie@tomaszow-lubelski.com.pl  w tytule „Pączek”, przysłać 2 zdjęcia  
    zapisane w formacie jpg  
   a) zdjęcie zrobione podczas wykonywania pączków 
   b) zdjęcie już gotowego rarytasu 
   c) przepis – w dowolnym formacie 
9. Przepis powinien być sprawdzony, opisany według receptury przygotowania pączków.  
    W opisie należy wskazać listę składników i szczegóły wykonania. Przepis należy potwierdzić  
     zdjęciem. 
10. Zakończenie konkursu nastąpi 25 lutego 2022 roku. 
11. Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe.  
12. Każde zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, telefon kontaktowy,  
       przepis i sposób wykonania.  
13. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację przez Organizatora imienia i nazwiska lub  
      pseudonimu (nicka) na profilu Organizatora, w serwisie Facebook.com, zgodnie z danymi  
      wskazanymi w zgłoszeniu. 
14. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych 
       osobowych na potrzeby Konkursu i w związku z wykonaniem postanowień niniejszego  
       Regulaminu. Każdy z Uczestników ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich  
       poprawiania. 
15. Przysłanie postu konkursowego jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego  
      Regulaminu. 
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane 
       opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych  
       informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników. 
17. Uczestnik nie ma prawa żądać od Organizatora zwrotu jakichkolwiek kosztów ani innych 
       poniesionych przez siebie wydatków w związku z uczestnictwem w Konkursie. 
18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w każdym czasie, do 
       unieważnienia konkursu w dowolnym momencie. Informacja o zmianie zostanie  
       zamieszczona na stronie internetowej Organizatora. 
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy  
       kodeksu cywilnego. 

20. Dodatkowe punkty za możliwość degustacji w bibliotece  
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