
Regulamin Konkursu

Jak dobrze znasz swoją Bibliotekę?

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki przeprowadzenia

i uczestniczenia w Konkursie organizowanym przez Organizatora.

2. Organizatorem jest  Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, z siedzibą przy ul. Rynek

Główny 17, 43-600 Jaworzno (dalej „Organizator”).

3. Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych, a udział w nim jest całkowicie

dobrowolny i bezpłatny.

4. Konkurs  jest  organizowany  w  dniach  od  10.04.2019  do  08.05.2019 roku.  Po  terminie

zakończenia czasu trwania Konkursu zgłoszenia nie będą przyjmowane.

5. Celem Konkursu jest popularyzacja czytelnictwa poprzez prezentację historii jaworznickiej

książnicy.

6. Uczestnik  nie  może  przenosić  praw  i  obowiązków  związanych  z  uczestniczeniem  

w Konkursie na osoby trzecie.

7. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami

Regulaminu  i  zaakceptować  jego  treść.  Udział  w  Konkursie  oznacza  zobowiązanie  do

przestrzegania postanowień Regulaminu.

Zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. Organizator  posiada  prawo weryfikacji  spełnienia  warunków uczestnictwa  w Konkursie

oraz  do  wykluczenia  Uczestnika  lub  odmowy  przyznania  mu  nagrody,  jeśli  zachodzi

uzasadnione  podejrzenie,  że  dany  Uczestnik  działa  sprzecznie  z  Regulaminem  lub  nie

spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie.

2. Udział  w  Konkursie  wymaga  zaakceptowania  Regulaminu  oraz  wyrażenia  zgody  na

przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu oraz jeżeli jest to konieczne

ze względu na wiek Uczestnika, jego rodzica lub opiekuna prawnego.

3. Organizator przyjmuje odpowiedzi konkursowe za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na

adres  dir@biblioteka.jaw.pl.  Odpowiedzi  należy  przesyłać  w  treści  e-maila,  a  w  tytule

wiadomości należy wpisać „Quiz 70-lecie Biblioteki”.

4. W  celu  zapewnienia  prawidłowej  organizacji  i  przebiegu  Konkursu  oraz  wyłonienia

laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję Konkursową (dalej „Komisja”). 



Przebieg Konkursu i zasady przyznawania nagród

1. Zadaniem konkursowym jest jest podanie prawidłowych odpowiedzi na kolejne pytania.

2. Uczestnik  może  dokonać  tylko  jednego  Zgłoszenia  Konkursowego.  W  przypadku

otrzymania  przez  Organizatora  większej  liczby  zgłoszeń  Konkursowych,  będzie  on

rozpatrywał jednie to, które zostało wysłane jako pierwsze.

3. Kryteria wyboru zwycięskich zgłoszeń określa Komisja Konkursowa, która po zakończeniu

obrad sporządza protokół.

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wysłanie informacji na ten

sam adres e-mail, jakim Uczestnicy będą posługiwać się, przesyłając odpowiedzi.

Nagrody w Konkursie

1. Nagrodami w Konkursie są książki i drobne upominki.

2. Nagrody zostaną wręczone przez Organizatora,  o czym laureaci  zostaną poinformowani.

Zwycięzcy  Konkursu  są  zobowiązani  do  stawienia  się  we  wskazanym terminie  w  celu

odbioru  nagrody.  W przypadku  nie  stawienia  się  po  odbiór  nagrody,  Organizator  może

zadecydować o jej przepadku.

3. Organizator poinformuje Zwycięzcę Konkursu o możliwości  i  sposobie odbioru nagrody

drogą mailową. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników, którzy nie zostali

Zwycięzcami  Konkursu  o  ich  indywidualnych  wynikach  w  Konkursie.  Organizator  nie

przewiduje  informowania  Uczestników  o  otrzymaniu  Zgłoszenia,  które  nie  spełnia

warunków  wskazanych  w  Regulaminie  Konkursu.  Takie  Zgłoszenia  Konkursowe,  będą

uznawane za nieważne i nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.

Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem  danych  osobowych  Uczestników  Konkursu  jest  Miejska  Biblioteka

Publiczna w Jaworznie przy ul. Rynek Główny 17. 

2. Celem  przetwarzania  danych  jest  realizacja  Konkursu  oraz  promocja  działalności

Organizatora. 

3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje adres e mail. 

4. Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika Konkursu a, jeżeli to konieczne, jego rodzica lub

opiekuna prawnego. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe Uczestników tak

długo, jak będzie to konieczne w związku z realizacją Konkursu i przechowywać je zgodnie

z obowiązującą w Bibliotece Instrukcją Kancelaryjna tj. 5 lat.



5. Uczestnikowi  Konkursu  przysługuje  prawo  wglądu  w  swoje  dane,  ich  usuwania,

przenoszenia oraz uzyskania wyczerpującej informacji na ten temat. W celu skorzystania ze

swoich  praw  Uczestnik  Konkursu  powinien  wysłać  wiadomość  na  adres  e-mail:

iod@biblioteka.jaw.pl

Reklamacje i odpowiedzialność

1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi

do organu nadzorującego (UODO).

2. Organizator  nie  przewiduje  informowania  Uczestnika  Konkursu  o  odrzuceniu  jego

Zgłoszenia Konkursowego.

3. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  niemożliwość  przekazania  Zgłoszenia

Konkursowego ze względu na problemy techniczne, związane z urządzeniem, przeglądarką

lub  łączem  internetowym  Uczestnika  Konkursu  lub  godzinami  Pracy  siedziby  i  filii

Organizatora.

4. Jeżeli  Uczestnik  Konkursu  ma  zastrzeżenia  do  przebiegu  i  organizacji  Konkursu  może

wnieść  reklamację  w  formie  wiadomości  elektronicznej  wysłanej  na  adres

dir@biblioteka.jaw.pl.  Reklamacja  zostanie  rozpatrzona  w  terminie  14  dni.  Uczestnik

Konkursu  zostanie  powiadomiony  o  rozpatrzeniu  reklamacji  za  pośrednictwem  poczty

elektronicznej,  na  adres  z  którego  została  złożona  reklamacja.  Organizator  przyjmuje

reklamacje  od  momentu  ogłoszenia  Konkursu  do  3  dni  po  zakończeniu  konkursu  

i  powiadomieniu  zwycięzców  o  jego  wynikach.  Po  tym  terminie  reklamacje  nie  będą

rozpatrywane.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.biblioteka.jaw.pl.

2. Postanowienia  niniejszego  Regulaminu  podlegają  przepisom  prawa  polskiego.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą

powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana

nie naruszy praw nabytych Uczestnika Konkursu.

4. Zasady udziału i przebiegu Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. 



Poniższe zgody są obowiązkowe do wzięcia udziału w konkursie:

  Akceptuję Regulamin konkursu.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych dziecka przez Organizatora

konkursu  w  celach  związanych  z  realizacją  konkursu,  wyłonieniem  zwycięzców,  wręczeniem

nagród oraz promocją działalności Organizatora. Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do

udziału w konkursie.
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