REGULAMIN KONKURSU “ANIA XXI WIEKU”:
1) Organizatorem konkursu są Wydawnictwo Literackie Sp. z o.o. i Agencja
Wydawnicza Aga-Press Sp. z o.o.
2) Konkurs “Ania XXI wieku” skierowany jest do dziewczynek w wieku 10-13 lat.
3) Udział w konkursie wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów, której
wzór stanowi załącznik do Regulaminu nr 2.
4) Nadesłanie zgłoszenia konkursowego (wzór stanowi załącznik do Regulaminu
nr 1) na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody – przez kandydatki i
ich opiekunów – na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora
oraz na publiczne – w tym w mediach – wykorzystanie wizerunku i nazwiska
kandydatki dla potrzeb konkursu i informowania o nim.
5) W konkursie będą brały udział tylko prace nadesłane z kuponem konkursowym
publikowanym w “Victorze Juniorze”.
6) Konkurs odbywał się będzie w dwóch etapach. W pierwszym, do 3 kwietnia
2006 roku kandydatki będą proszone o przesłanie na adres magazynu “Victor
Junior”, 04-028 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 51 (decyduje data
dotarcia przesyłki do adresata):
(a) zgłoszenia udziału w konkursie, o którym mowa w pkt. 4
(b) pisemnego pozwolenia od rodziców lub opiekunów, o którym mowa w pkt.
3
(c) trzech zdjęć (1 - zbliżenie twarzy, 2 - pełna sylwetka: “ja na co dzień” , 3 “ja jako Ania z Zielonego Wzgórza” – moja stylizacja )
(d) stworzonych samodzielnie przez kandydatkę i przez nią sformułowanych
odpowiedzi na dwa pytania dotyczące książki “Ania z Zielonego Wzgórza”
umieszczonych na łamach magazynu “Victor Junior” i na stronach
internetowych Wydawnictwa Literackiego i “Victora Juniora”.
(e) stworzoną przez kandydatkę i przez nią spisaną krótką (maksymalnie
dziesięć zdań) wypowiedź na temat: “Dlaczego to właśnie ja, powinnam
zostać Anią XXI wieku?”
Zgłoszenie wraz z załącznikami staje się własnością Organizatora z
momentem doręczenia.
7) Kryterium, jakim kierować się będzie jury, jest nie tylko zewnętrzne i
charakterologiczne podobieństwo do literackiej Ani, ale także szczegółowa

znajomość książki “Ania z Zielonego Wzgórza” – pierwszej części serii Lucy
Maud Montgomery.
8) Do drugiego, finałowego etapu Konkursu zakwalifikowanych zostanie
maksymalnie 20 kandydatek. Wyboru dokona komisja kwalifikacyjna złożona z
przedstawicieli Agencji Wydawniczej Aga-Press oraz Wydawnictwa
Literackiego. Wyboru “Ani XXI wieku” dokona jury powołane przez
Wydawnictwo Literackie.
9) Kandydatki wybrane po pierwszym etapie Konkursu zostaną zaproszone
telefonicznie lub listownie do udziału w Finale, który będzie miał formułę
imprezy plenerowej i odbędzie się 6 maja 2006 roku w Warszawie w miejscu
wskazanym przez Organizatora. Finał będzie miał charakter publiczny, z
udziałem widzów i mediów . Finalistki zaprezentują się publicznie w
przygotowanych przez siebie strojach stylizowanych na Anię z Zielonego
Wzgórza, będą też odpowiadać na pytania ze znajomości książki “Ania z
Zielonego Wzgórza”. Finał może być rejestrowany przez fotoreporterów, a
wizerunek finalistek publikowany w mediach. Koszty podróży i zakwaterowania
w Warszawie pokrywają uczestnicy konkursu.
10) Wszystkie uczestniczki konkursu zakwalifikowane do Finału otrzymają
podczas uroczystego finału komplet sześciu książek, opowiadających o losach
“Ani z Zielonego Wzgórza” ufundowany przez Wydawnictwo Literackie oraz
zestawy kosmetyków przygotowane przez Agencję Wydawniczą Aga-Press.
11) Zwyciężczyni konkursu wybrana przez Jury powołane przez Organizatora
Konkursu, oprócz ww. nagród, zostanie nagrodzona publikacją zdjęcia na
okładce czerwcowego numeru magazynu “Victor Junior”, a także nagrodą
specjalną w postaci wycieczki „Paryża, Parki Rozrywki”. Szczegóły: wycieczka
autokarowa nie krótsza niż 6 dni (w tym dojazd), przejazd w obydwie strony,
dojazd do parków rozrywki, 3 noclegi w hotelu (pokój 2-osobowy z łazienką) w
okolicach Paryża (koło stacji metra), 3 śniadania, 2 obiadokolacje,
ubezpieczenie.
12) Nagrody przyznane w Konkursie nie podlegają wymianie na inne świadczenie
pieniężne lub niepieniężne.
13) O wynikach pierwszego etapu Wydawnictwo Literackie poinformuje
uczestniczki zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu telefonicznie lub

listownie do 21 kwietnia. Wyniki etapu drugiego zostaną ogłoszone, podczas
finałowej imprezy 6 maja 2006 roku w Warszawie.
14) Organizator zastrzega sobie zmianę terminarza Konkursu w razie wystąpienia
czynników lub wydarzeń niezależnych od Organizatora.

