Warszawa, 21.09.2020
Zmiany w regulaminie konkursu „75.Urodziny, czyli Lato z Pippi”
§3 pkt. 5
Placówka partnerska (Ambasadorzy Konkursu) organizuje obchody 75. Urodzin Pippi, w tym
realizację konkursu ogólnopolskiego „75.Urodziny, czyli Lato z Pippi” na pierwszym etapie
samodzielnie w ramach obowiązujących terminów dla pierwszego etapu konkursu, tj. od dnia
ogłoszenia 20.06.2020 do 21.09.2020 roku
zmienia brzmienie na:
Placówka partnerska (Ambasadorzy Konkursu) organizuje obchody 75. Urodzin Pippi, w tym
realizację konkursu ogólnopolskiego „75.Urodziny, czyli Lato z Pippi” na pierwszym etapie
samodzielnie w ramach obowiązujących terminów dla pierwszego etapu konkursu, tj. od dnia
ogłoszenia 20.06.2020 do 05.10.2020 roku
§3 pkt. 10
W etapie pierwszym (lokalnym) Uczestnik nadsyła pracę konkursową na adres wskazany przez
Placówkę partnerską (Ambasadora Konkursu) na wskazany przezeń adres we wskazanym
przezeń terminie, nie przekraczając daty 21.09.2020 (liczy się data stempla pocztowego lub
nadania wysyłki)
zmienia brzmienie na:
W etapie pierwszym (lokalnym) Uczestnik nadsyła pracę konkursową na adres wskazany przez
Placówkę partnerską (Ambasadora Konkursu) na wskazany przezeń adres we wskazanym
przezeń terminie, nie przekraczając daty 05.10.2020 (liczy się data stempla pocztowego lub
nadania wysyłki)
§3 pkt. 11
W etapie drugim (ogólnopolskim) placówka partnerska (Ambasador Konkursu) wysyła
wybrane prace do Organizatora pocztą lub elektronicznie w formie zdjęć lub skanów mailem
w terminie do 12.10.2020 r. (włącznie/ liczy się stempel pocztowy, kuriera/ data maila). Prace
należy
wysłać
na
adres:
Wydawnictwo
Jung-off-ska,
04-082
Warszawa
ul. Krypska 27
zmienia brzmienie na:
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W etapie drugim (ogólnopolskim) placówka partnerska (Ambasador Konkursu) wysyła
wybrane prace do Organizatora pocztą lub elektronicznie w formie zdjęć lub skanów mailem
w terminie do 19.10.2020 r. (włącznie/ liczy się stempel pocztowy, kuriera/ data maila). Prace
należy wysłać na adres:
Wydawnictwo Jung-off-ska, 04-082 Warszawa, ul. Krypska 27
§3 pkt. 17
Z konkursu wyłączeni są:
a) pracownicy oraz strony umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora bądź
Partnera Konkursu;
b) inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu;
c) osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osoby będące
wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej
samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a
także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
zmienia brzmienie na:
Z konkursu wyłączeni są:
a) pracownicy oraz strony umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora bądź
Partnera Konkursu;
b) inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu;

§4 pkt. 2
Etap pierwszy to okres przyjmowania prac konkursowych i trwa od 20.06.2020 – 21.09.2020
roku
zmienia brzmienie na:
Etap pierwszy to okres przyjmowania prac konkursowych i trwa od 20.06.2020 – 05.10.2020
roku
§4 pkt. 7
Placówka partnerska (Ambasador Konkursu) samodzielnie nagradza i wyróżnia prace,
wyłaniając 6prac finałowych, po 3 z każdej kategorii, które w ramach wymienionych terminów
wyśle do Organizatora do etapu drugiego, ogólnopolskiego.
zmienia brzmienie na:
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Placówka partnerska (Ambasador Konkursu) samodzielnie nagradza i wyróżnia prace,
wyłaniając do 10 prac finałowych, które w ramach wymienionych terminów wyśle do
Organizatora do etapu drugiego, ogólnopolskiego. Rodzaj i liczba prac wyróżnionych przez
Ambasadora Konkursu nie może przekroczyć 10 niezależnie od ich rodzaju.
§4 pkt. 8
Nadsyłanie prac finałowych, placówka partnerska może dokonać tradycyjnie pocztą lub w
wersji elektronicznej na adres podany w §3 pkt. 11, załączając potrzebną dokumentację
konkursową, tj. zał.1 do niniejszego regulaminu, w terminie do 12.10.2020 włącznie (liczy się
stempel pocztowy/ kurier, data maila).
zmienia brzmienie na:
Nadsyłanie prac finałowych, placówka partnerska może dokonać tradycyjnie pocztą lub w
wersji elektronicznej na adres podany w §3 pkt. 11, załączając potrzebną dokumentację
konkursową, tj. zał.1 do niniejszego regulaminu, w terminie do 19.10.2020 włącznie (liczy się
stempel pocztowy/ kurier, data maila).
§5 pkt. 2
Etap drugi trwa od 12.10.2020 –14.11.2020, tj. do dnia urodzin Astrid Lindgren.
zmienia brzmienie na:
Etap drugi trwa od 19.10.2020 –14.11.2020, tj. do dnia urodzin Astrid Lindgren.

§10 pkt. 2
Pracę konkursową wraz z kartą zgłoszeniową lub/ oraz zgodą rodziców, tj. zał. 1) należy
przysłać do 12.10.2020 (włącznie/ liczy się stempel pocztowy, kuriera/data maila) na adres
mailowy: pippi75@jungoffska.pl lub pocztą na adres Wydawnictwa Jungoffska, ul. Krypska 27,
04-082 Warszawa z dopiskiem „75. Urodziny PIPPI”.
zmienia brzmienie na:
Pracę konkursową wraz z kartą zgłoszeniową lub/ oraz zgodą rodziców, tj. zał. 1) należy
przysłać do 19.10.2020 (włącznie/ liczy się stempel pocztowy, kuriera/data maila) na adres
mailowy: pippi75@jungoffska.pl lub pocztą na adres Wydawnictwa Jungoffska, ul. Krypska 27,
04-082 Warszawa z dopiskiem „75. Urodziny PIPPI”.
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