
REGULAMIN
V OGÓLNOPOLSKIEGO CZYTANIA JEŻYCJADY® MAŁGORZATY MUSIEROWICZ

Przedmiotem niniejszego regulaminu jest akcja Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady® Małgorzaty
Musierowicz organizowana przez wydawnictwo Akapit Press z siedzibą przy ul. Łukowej 18B,
93-410 Łódź w terminie od 1 do 31 marca 2021 roku, zwana dalej akcją, Ogólnopolskim Czytaniem
Jeżycjady ® lub Ogólnopolskim Czytaniem Jeżycjady® Małgorzaty Musierowicz.

1. W akcji udział mogą wziąć biblioteki, szkoły, księgarnie, instytucje kultury, inne
organizacje oraz osoby prywatne. Warunkiem przystąpienia do Ogólnopolskiego Czytania 
Jeżycjady® jest przesłanie formularza zgłoszeniowego od 4 do 28 lutego 2021 roku.

1.1. Zgłoszenia należy przesyłać drogą mejlową na adres wydawnictwa:
promocja@akapit-press.com.pl, w tytule wiadomości wpisując: Ogólnopolskie
Czytanie Jeżycjady 2021, najpóźniej do 28 lutego.

2. Zgłoszone instytucje przeprowadzają akcję we własnym zakresie w terminie od 1 marca
do 31 marca 2021 roku.

3. O terminie, formie i szczegółach przebiegu wydarzenia w zgłoszonej placówce decyduje
opiekun — osoba zgłaszająca placówkę do akcji, opiekująca się wydarzeniem na miejscu.

3.1. Niezbędnym i nieusuwalnym elementem przebiegu akcji jest głośne odczytanie
lub wygłoszenie fragmentu dowolnie wybranej książki z serii Jeżycjada® Małgorzaty
Musierowicz przed publicznością. Wyboru fragmentu dokonuje opiekun akcji.

3.2. Zaleca się, by do głośnego odczytywania tekstu angażować płynnie czytających
lektorów — nauczycieli, bibliotekarzy, uczniów ze zdolnościami aktorskimi,
przedstawicieli lokalnej społeczności, osoby występujące publicznie itd.

4. Wydawnictwo przygotuje i udostępni materiały graficzne do samodzielnego pobrania
ze strony wydawnictwa (www.akapit-press.pl). Wśród materiałów graficznych znajdą się:

a) plakat dla zgłoszonych placówek (zaprojektowany tak, by każda z placówek mogła
własnoręcznie wpisać miejsce i datę organizowanej przez siebie akcji);
b) grafika do wykorzystania jako post na Facebooku lub na stronie instytucji
biorących udział w akcji;
c) grafika do wykorzystania jako tło na Facebooku lub na stronach instytucji
biorących udział w akcji.

5. Wysyłając zgłoszenie, placówka zobowiązuje się przesłać fotorelację z przebiegu akcji
(około 10 fotografii) na adres promocja@akapit-press.com.pl najpóźniej do 31 marca 2021
roku. Do zdjęć można dołączyć także opis tekstowy.
6. Fundatorem nagród dla placówek biorących udział w Ogólnopolskim Czytaniu
Jeżycjady® jest wydawnictwo Akapit Press.



6.1. Pięciu wybranym placówkom wydawnictwo prześle książkę Małgorzaty
Musierowicz oraz pakiet zakładek promujący serię Jeżycjada. Kolejnych
pięć placówek otrzyma wyróżnienie w postaci postaci zakładek. Te
pakiety przewidziano dla placówek, które przygotują i przeprowadzą wydarzenia w
szczególnie ciekawej formie (np. warsztatów plastycznych, literackich, teatralnych
itp. [w obecnej sytuacji w formie nagrań]) lub w inny sposób wyróżnią się spośród 
innych zgłoszonych instytucji. Wyboru wyróżnionych placówek dokonuje Jury 
wydawnictwa Akapit Press. Decyzja wydawnictwa nie podlega negocjacji. 

6.2. Wybrane materiały fotograficzne oraz tekstowe zostaną opublikowane na stronie
wydawnictwa Akapit Press i/lub na fanpage’u wydawnictwa. Wydawnictwo
zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanych materiałów w całości lub we
fragmentach. Przesłanie materiałów fotograficznych oraz tekstowych jest
równoznaczne ze zgodą na ich upublicznienie na stronie www wydawnictwa
i portalu Facebook oraz w materiałach promocyjnych.

6.3. O szczegółach akcji, jej przebiegu, przygotowaniu i efektach, placówki będą
informowane poprzez stronę www wydawnictwa, stronę na Facebooku oraz
newsletter, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6.4. Pakiety nagród będą przesyłane do zgłoszonych placówek w terminie od 1–10
kwietnia, możliwie najszybciej po zakończeniu akcji.

6.5. Nagrody przesłane przez wydawnictwo Akapit Press nie podlegają wymianie.
Wydawnictwo nie przewiduje możliwości zwrotu nagród ani ich wymiany na
gotówkę.

6.6. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród w uzasadnionych
przypadkach.

7. Uczestnictwo w Ogólnopolskim Czytaniu Jeżycjady® Małgorzaty Musierowicz jest
bezpłatne.

8. Wydawnictwo Akapit Press zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i podejmuje
ostateczne decyzje w sprawach spornych dotyczących niniejszego regulaminu i akcji
Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady® Małgorzaty Musierowicz. Decyzje wydawnictwa
w sprawach związanych z akcją nie podlegają negocjacjom.

9. Przesłanie zgłoszenia do Ogólnopolskiego Czytania Jeżycjady® Małgorzaty
Musierowicz jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

10. Przesłanie zgłoszenia do Ogólnopolskiego Czytania Jeżycjady® Małgorzaty
Musierowicz jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
konkursowego (w celach wynikających z niniejszego regulaminu) zgodnie z ustawą



o ochronie danych osobowych.
Dane kontaktowe: wydawnictwo Akapit Press, ul. Łukowa 18B, 93-410 Łódź.
W sprawach dotyczących Ogólnopolskiego Czytania Jeżycjady® prosimy o kontakt
z organizatorem konkursu: promocja@akapit-press.com.pl, tel. +48 500 084 511


