
REGULAMIN KONKURSU INTERNETOWEGO

„Uśmiechnięty Święty – Jan Paweł II”

§ 1. Organizator

1. Organizatorem konkursu internetowego „Uśmiechnięty święty – Jan Paweł II” (zwanego dalej 

Konkursem) jest Filia nr 7 Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza, ul. Marulewska 7, 88-100 

Inowrocław.

§ 2. Zasady Konkursu

1. Konkurs trwa od 20 kwietnia do 13 maja 2020 r. włącznie. 

2. Konkurs organizowany jest z okazji Roku Jana Pawła II ogłoszonego przez Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej w związku z 100 rocznicą urodzin Karola Wojtyły przypadającą 18 maja 

2020 roku. Rok ten został ustanowiony w celu upamiętnienia sylwetki Karola Wojtyły – poety, 

dramaturga, pedagoga, filozofa, fenomenologa i mistyka oraz Jego dorobku, zasług i wkładu w 

transformację i zmianę położenia Kościoła katolickiego. Równie ważne jest pokreślenie Jego 

postawy - Papieża dialogu i otwartości wobec każdego człowieka, dążącego także do zjednoczenia 

wszystkich wyznań w jednej religijnej armadzie. 

3. Celem Konkursu jest popularyzacja tego wydarzenia, a także poszerzenie wiedzy o życiu i 

dorobku Karola Wojtyły – mistyka i papieża, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa uczył nas 

otwartości, wyrozumiałości, ale i odwagi w obronie wartości.

4. Zadaniem uczestników Konkursu będzie udzielenie odpowiedzi na 15 pytań, poprzez wybór 

prawidłowej odpowiedzi spośród trzech propozycji.

§ 3. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby od 13. roku życia.

2. Do Konkursu mogą przystąpić wszyscy, którzy:

 zapoznają się z regulaminem,

 wykonają zadanie konkursowe i prześlą wypełniony kupon konkursowy na adres 

e-mailowy: filia7@bmino.pl

 podadzą dokładne dane osobowe (imię i nazwisko) i teleadresowe (informacje te, zgodnie

z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, objęte są tajemnicą).

3. Każdy uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz.



4. Poprzez udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na:

opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz 

w informacjach medialnych wizerunku, imienia i nazwiska uczestnika.

§ 4. Zwycięzcy konkursu

1. Nagrodami przewidzianymi w Konkursie są trzy zestawy drobnych upominków od Biblioteki 

Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w drodze losowania spośród osób, które prawidłowo wykonają

zadanie  konkursowe,  a  więc  odpowiedzą  prawidłowo na  wszystkie  pytania  oraz  podadzą  dane

kontaktowe. Losowanie odbędzie się 18 maja. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub

e-mailowo  o  wygranej.  Informacje  o  wynikach  zostaną  również  zamieszczone  na  stronie

internetowej Biblioteki i jej profilu na portalu Facebook. Nagrody będą do odbioru w Filii nr 7

Biblioteki  Miejskiej  (ul.  Marulewska  7)  w  terminie  zależnym  od  warunków  podyktowanych

stanem epidemii w kraju.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora oraz we wszystkich 

placówkach Organizatora.

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, 

głos rozstrzygający należy do Organizatora.


