Regulamin akcji „Szanujmy wspomnienia”
organizowanej przez Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki

1. Postanowienia wstępne.
1.1. Regulamin określa: cele, czas trwania, miejsce Akcji, warunki uczestnictwa w Akcji,
warunki przyjmowania obiektów, zasady konkursu, nagrody, postanowienia końcowe.
1.2. Organizatorem akcji „Szanujmy wspomnienia”, zwanej dalej Akcją, jest Ośrodek
Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki, zwany dalej O.K. B.P.P., z siedzibą w Krakowie przy
ul.

Wawrzyńca

św.

15,

31-060

Kraków,

tel.

012-

430-43-00,

biblioteka@bibliotekapiosenki.pl.
1.3. Partnerami Akcji są: Dziennik Polski, Radio Kraków, Telewizja Kraków, Miejskie
Przedsiębiorstwo Oczyszczania.
2. Cele Akcji.
2.1. Akcja ma na celu uzupełnienie oraz wzbogacenie zbiorów O.K. B.P.P. o kolejne:
•

płyty analogowe, CD, pocztówki dźwiękowe

•

śpiewniki

•

ksiąŜki

•

pamiętniki

•

czasopisma muzyczne

•

nuty

•

zdjęcia

•

pamiątki

•

eksponaty

zwane dalej obiektami, związane z polską piosenką, jej twórcami oraz wykonawcami, jak
równieŜ ocalenie przed zniszczeniem i zapomnieniem tych obiektów, które są unikatowe.
2.2. Wzbogacenie zbiorów O.K. B.P.P. odbędzie się poprzez przeprowadzenie zbiórki.
2.3. O.K. B.P.P. w celu pozyskania zbiorów przeprowadzi zbiórkę.
2.3. W ramach Akcji odbędzie się konkurs dla ofiarodawców O.K. B.P.P.

3. Czas trwania i miejsce Akcji.
3.1. Akcja zostanie przeprowadzona w Krakowie w dniach od 10.03.2008 r. do
15.03.2008 r.

3.2. Punkt Poboru Obiektów, zwany dalej PPO, znajduje się w siedzibie O.K. B.P.P. i
będzie przyjmował obiekty w godzinach od 8 do 16 przez okres trwania Akcji.

4.Warunki uczestnictwa w Akcji.

4.1. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest zapoznanie się z jej Regulaminem./
Przystąpienie do Akcji równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Akcji.
4.2. W Akcji moŜe wziąć udział kaŜda osoba, która w czasie trwania Akcji przyniesie
do PPO obiekty wymienione w pkt. 2.2.
4.3. KaŜda osoba, która spełni warunek pkt. 4.2., zwana jest dalej ofiarodawcą.

5. Warunki przyjmowania obiektów przez O.K. B.P.P.

5.1. Wszystkie obiekty przekazane podczas Akcji O.K. B.P.P., automatycznie
przechodzą na jego własność.
5.2. Podstawą przyjęcia danego obiektu do katalogu zbiorów O.K. B.P.P. będzie
sporządzony, po przeprowadzonej Akcji, protokół przyjęcia daru.
5.3. Ofiarowane obiekty, niezgodne z profilem O.K. B.P.P., zostaną w przyszłości
przeznaczone na wymianę na obiekty zgodne z profilem O.K. B.P.P. Nie wejdą one zatem do
katalogu zbiorów O.K. B.P.P., będą natomiast przechowywane na terenie O. K. B.P.P. do
momentu wymiany.
5.4. O.K. B.P.P. zastrzega sobie moŜliwość likwidacji ofiarowanych obiektów z uwagi
na ich zły stan techniczny na zasadach wynikających ze stosownych przepisów.
5.5. Osoby, które nie chcą pozostać anonimowymi ofiarodawcami, winny dołączyć do
przekazanych obiektów poprawnie wypełniony akt darowizny.
5.6.

Akt

darowizny

dostępny

jest

na

www.szanujmywspomnienia.pl,

www.bibliotekapiosenki.pl oraz w O.K. B.P.P. od 1.03.2008 r.
5.7. Poprawnie wypełniony akt darowizny musi zawierać dane osobowe (imię,
nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu), spis ofiarowanych obiektów, zaznaczone
pole dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5.8. Wszyscy ofiarodawcy, którzy będą chcieli zostać wymienieni z imienia i
nazwiska w bazie online O.K. B.P.P., przy obiekcie ofiarowanym oraz przyjętym do katalogu
zbiorów BPP, muszą zaznaczyć w akcie darowizny odpowiednie pole.

6. Zasady konkursu.
6.1. Uczestnikiem konkursu jest kaŜdy ofiarodawca, który spełni warunek pkt. 4.2.
oraz poprawnie wypełni akt darowizny.
6.2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele O.K. B.P.P.
oraz ich członkowie najbliŜszej rodziny (małŜonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo).
6.3. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni podczas losowania z pośród wszystkich
ofiarodawców spełniających warunki pkt. 6.1.
6.4. Losowanie zwycięzców odbędzie się 30.03.2008 r. na antenie Radia Kraków w
trakcie audycji Biblioteka Polskiej Piosenki. Audycja trwa od godziny 10.05 do 11.00.
6.5. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach losowania 30.03.2008 r.
równieŜ na stronie internetowej www.bibliotekapiosenki.pl
6.7. Nad prawidłowym przebiegiem losowania będzie czuwać specjalnie powołana w
tym celu Komisja Konkursowa, w skład której wejdą: Waldemar Domański, Ewa Kołacz,
Aleksandra Litwin.
6.8. Zostaną przyznane trzy równorzędne nagrody.

7. Nagrody.
7.1. Łączna wartość przyznawanych nagród wynosi 1000 zł brutto.
7.2. Nagrody będzie moŜna odebrać w O.K. B.P.P. od 31.03. w godzinach od 8 – 16.

8. Postanowienia końcowe.
8.1. Do obiektów pozyskiwanych przez O.K. B.P.P. w trakcie Akcji nie naleŜą kasety
magnetofonowe oraz taśmy szpulowe.
8.2. Dane osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z Ustawą o
Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r., dla wewnętrznych potrzeb O.K. B.P.P., w
celu przeprowadzenia konkursu oraz wydania nagrody.
8.3.

O.K.

B.P.P.

www.szanujmywspomnienia,

zobowiązuje

się

podać

www.bibliotekapiosenki.pl

na

stronie

informację

internetowej
o

wynikach

przeprowadzonej akcji oraz wyniki konkursu po zakończeniu Akcji.
8.4. Wszelkich informacji dotyczących szczegółów Akcji O.K. B.P.P. udziela pod
numerem telefonu 012-430-43-00.

