
Regulamin konkursu bibliotecznego „Wygraj bilet na pokaz 
filmowy G. F. Darwin” 

ORGANIZATOR  

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 

ADRESAT KONKURSU  

Zamieszkała w Dzielnicy Wawer młodzież starszych klas szkół podstawowych (klasy 7-8) i 
wszystkich klas szkół średnich.  

CELE KONKURSU  

1. Upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie wawerskim. 

2. Upamiętnienie rocznicy narodzin światowej klasy pisarza, Stanisława Lema. 

3.  Popularyzacja biblioteki w środowisku młodzieży szkolnej. 

ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

1.Zadaniem konkursowym jest podanie odpowiedzi na następujące pytania: 

• Jak nazywa się instytut naukowy z siedzibą w Miedzeszynie, bez którego nie byłoby w 
Polsce telewizji? 

• Jak obecnie nazywa się fabryka w Międzylesiu, w której przed II wojną światową 
zbudowano elektryczny samochód?  

• Jak nazywa się instytut naukowy z siedzibą w Międzylesiu, w którym produkuje się 
sztuczne pioruny? 

• Jak nazywa się międzynarodowy koncern z biurem w Międzylesiu, w którym można 
zobaczyć roboty rodem z przyszłości? 

• W których filiach Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy znajdują się 
książkomaty? 

• Co to jest science fiction? 

• Dlaczego obchodzimy obecnie Rok Lema? 

2. Odpowiedzi na pytania należy przesłać w formie elektronicznej na adres 
konkurswawer@gmail.com , w temacie wpisując „Cyber Wawer”.  

3. Każda wiadomość mailowa powinna zawierać odpowiedzi na wszystkie pytania 
konkursowe, a także: imię i nazwisko, wiek uczestnika oraz numer telefonu do kontaktu.  

4. Każdy uczestnik może przesłać tylko jeden mail z odpowiedziami. 

mailto:konkurswawer@gmail.com


5. Odpowiedzi oceni powołana Komisja, biorąc pod uwagę następujące kryteria: liczbę 
odpowiedzi odpowiadającą liczbie pytań, poprawność odpowiedzi oraz kolejność zgłoszeń.  

6. Z poprawnych odpowiedzi, które nadeszły najszybciej, zostanie ułożona lista główna, 
zawierająca 30 nazwisk uczestników konkursu, którzy będą mieli możliwość odebrać bilety 
na pokaz filmowy.  

7. Z poprawnych odpowiedzi, które zostały nadesłane później niż pierwsze 30 maili z 
zgłoszeniowych z poprawnymi odpowiedziami, zostanie ułożona lista rezerwowa – według 
kolejności zgłoszeń.  

8. W przypadku, gdy uczestnik z listy głównej nie poda prawidłowego numeru telefonu lub 
gdy nie będzie odbierał telefonu po 3 próbach kontaktu telefonicznego, jego bilet przechodzi 
na pierwszą lub kolejną osobę na liście rezerwowej.  

9. W przypadku, gdy uczestnik z listy głównej, który został poinformowany o wygranej i o 
sposobie odebrania biletu na pokaz filmowy, nie odbierze biletu w ciągu 3 dni tj. do dnia 
30.06.21 roku włącznie – jego bilet przechodzi na kolejną osobę na liście rezerwowej.  

10. Warunkiem odebrania nagrody jest potwierdzenie miejsca zamieszkania w Dzielnicy 
Wawer, np. okazując wawerską legitymację szkolną albo kartę czytelnika Biblioteki 
Publicznej w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.  

TERMINARZ KONKURSU  

1. Czas trwania konkursu – przesyłanie maili z odpowiedziami na pytania zadane w 
Regulaminie od 7.06.21 - 23.06.21 roku. 

2. Specjalnie powołana trzyosobowa Komisja oceni nadesłane odpowiedzi i wyłoni 
zwycięzców – 24 - 25.06.21 roku.  

3. 28.06.21 roku zwycięzcy konkursu  zostaną poinformowani drogą telefoniczną o tym, w 
jaki sposób mogą odebrać nagrodę.  

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU  

Udział w konkursie wymaga wypełnienia i przesłania wraz z odpowiedziami na pytania 
konkursowe skanu lub zdjęcia wypełnionego oświadczenia nr 1 stanowiącego załącznik nr 1 
do regulaminu.  

NAGRODY  

Pierwsze 30 osób, które wyśle zupełnie prawidłowe odpowiedzi otrzyma bilet na zamknięty 
pokaz 3 filmów krótkometrażowych Grupy Filmowej Darwin dnia 3.07.21 roku, który to 
pokaz odbędzie się w ramach weekendu „Cyber Wawer” 3 - 4.07.21 roku, najważniejszego 
wydarzenia w ramach obchodów Roku Stanisława Lema w Wawrze. 


