
Regulamin konkursu
pn. „Odkrywamy Inowrocław”

§ 1
Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem  konkursu  jest  Biblioteka  Miejska  im.  Jana  Kasprowicza
w Inowrocławiu, zwana dalej „Organizatorem”.

§ 2
Cele konkursu oraz warunki uczestnictwa

2. Głównym celem konkursu jest  propagowanie wiedzy o Inowrocławiu oraz biografii
Stanisława Droszcza, inowrocławskiego fotografa, dokumentującego życie miasta.

3. Prawo do udziału w konkursie przysługuje wszystkim zainteresowanym, bez względu
na wiek.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny oraz całkowicie dobrowolny. 
5. Uczestnik może przystąpić do konkursu tylko raz po uprzednim podaniu dokładnych

danych osobowych (imię i nazwisko) i adresu e-mail. 
6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu

przeprowadzenia konkursu, w tym na publikację imion i nazwisk laureatów na stronie
internetowej  Organizatora  i  jego profilu na Facebook’u oraz  w lokalnych mediach;
administratorem  danych  osobowych  jest  Biblioteka  Miejska  im.  Jana  Kasprowicza
z  siedzibą  w  Inowrocławiu   przy  ul.  Jana  Kilińskiego  16;  każdemu  uczestnikowi
przysługuje prawo dostępu do jego danych i ich poprawienia. 

§ 3
Termin i przebieg konkursu

1. Na stronie Organizatora (www.jan-kasprowicz.bmino.pl) w dniach od 7 do 10 czerwca
2018  r.  zostanie  zamieszczony  test,  składający  się  z  12  pytań  o  charakterze
zamkniętym i tylko w tych dniach będzie można go rozwiązać.

2. Zadaniem uczestnika konkursu jest zaznaczenie, spośród podanych trzech wariantów
odpowiedzi, jednej poprawnej. 

§ 4
Postanowienia końcowe

1. Poprzez zgłoszenie się do konkursu uczestnicy akceptują warunki regulaminu.
2. Zwycięzcy  konkursu  zostaną  wyłonieni  w  drodze  losowania  spośród  osób,  które

prawidłowo i w jak najkrótszym czasie odpowiedziały na pytania zawarte w teście
oraz podały dane kontaktowe.



3. Laureaci zostaną powiadomieni mailowo o wygranej. Informacje o wynikach zostaną
również zamieszczone na stronie internetowej Biblioteki 11 czerwca br.

4.  Nagrody za udział będą do odbioru w Czytelni Głównej Biblioteki Miejskiej w ciągu
tygodnia od ogłoszenia wyników.

Konkurs realizowany w ramach projektu „Fotograficzne konfrontacje ze Stanisławem Droszczem”,
dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach

Programu „Patriotyzm Jutra”.
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