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1. Organizatorem gry literackiej PRZECZYTANE / POWIĄZANE jest biblioteka Europejskiego Centrum 

Solidarności, mieszczącego się przy pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk, tel.: 58 772 41 24, e-mail: 

biblioteka@ecs.gda.pl. 

2. Gra odbędzie się w dniach 9–14 maja 2016 roku w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek – 9–13 

maja w godz. 11–18, a 14 maja w godz. 11–15. 

3. Udział w grze jest bezpłatny. 

4. Dla laureatów przygotowano 5 nagród rzeczowych w postaci zestawów książek i 2-osobowych 

wejściówek na wystawę stałą ECS, których wartość nie przekroczy 760 zł.  

5. Gra przeznaczony jest dla osób indywidualnych – młodzieży i dorosłych oraz 2-osobowych zespołów – w 

skład których może wchodzić dziecko pod opieką osoby dorosłej. 

6. Osoba/drużyna może wypełnić maksymalnie 1 formularz konkursowy. 

7. Osoba/drużyna może wygrać maksymalnie 1 nagrodę. 

8. Zadaniem uczestników gry literackiej jest: 

a) odnalezienie na terenie ECS 10 miejsc oznaczonych hasłem: PRZECZYTANE / POWIĄZANE, gdzie 

znajdować się będzie 20 wypisów z literatury, pochodzących z 10 książek, które znajdują się w 

zbiorach biblioteki ECS  

b) dobranie w pary wypisów pochodzących z tych samych książek 

c) przyporządkowanie każdej parze cytatów właściwego tytułu z listy otrzymanej od bibliotekarza. 

9. Wygrywa ta osoba/drużyna, która zdobędzie największą liczbę punktów. 

10. Punkty będą przyznawane następująco: 

a) 2 punkty za każdą prawidłowo dobraną parę wypisów 

b) 1 punkt za każdy prawidłowo wskazany tytuł dopasowany do pary 

c) 0,5 punktu, gdy wypisy są dopasowane nieprawidłowo, ale podany tytuł zgadza się z jednym z nich. 

11. Maksymalnie można uzyskać 30 punktów. 

12. Z upoważnienia ECS za prawidłowy przebieg oraz rozstrzygnięcie gry literackiej PRZECZYTANE – 

POWIĄZANE odpowiedzialne są: Katarzyna Błaszkowska, Monika Chabielska i Hanna Grduszak. 

13. Zwycięzców, na podstawie liczba zgromadzonych punktów, wyłoni komisja w składzie: Katarzyna 

Błaszkowska, Monika Chabielska i Hanna Grduszak. 

14. Rozstrzygnięcie gry nastąpi 16 maja 2016 roku o godz. 16. 

15. Laureaci zostaną powiadomieni o otrzymaniu nagrody drogą e-mailową. 

16. Prawidłowe odpowiedzi opublikowane zostaną w grupie Facebook Biblioteka ECS oraz przesłane do 

uczestników gry. 

17. W przypadku, gdy wyłonienie 5 laureatów nie będzie możliwe, nagrody rozlosowane zostaną wśród 

wszystkich uczestników gry przez zatrudnioną do tego zadania „sierotkę”. O wynikach losowania 

organizator powiadomi w taki sam sposób, jak wówczas, gdy uda się wyłonić laureatów. 

18. Od rozstrzygnięć organizatora gry literackiej PRZECZYTANE / POWIĄZANE nie ma możliwości 

odwołania. 

19. ECS może odwołać w każdym czasie grę bez podania przyczyny. 
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