
Regulamin akcji
„Życzenia dla Biblioteki”

 § 1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem akcji pt. „Życzenia dla Biblioteki” jest Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza 
z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Jana Kilińskiego 16.

2. Akcja będzie trwała od 17.07.2020 r. do 31.08.2020 r.

3. Organizator nie narzuca ograniczeń wiekowych.

4. Komunikaty oraz informacje dotyczące akcji będą publikowane na stronie internetowej 
Organizatora www.jan-kasprowicz.bmino.pl oraz na jego fanpage’u na Facebook’u 
www.facebook.com/bmijk.inowroclaw/.

5. Uczestnik poprzez zgłoszenie swoich życzeń wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych w celu przeprowadzenia akcji, w tym na publikację imion i nazwisk na stronie 
internetowej Organizatora i jego profilu na Facebook’u oraz w lokalnych mediach (zgodnie z 
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. Dz. U. 2018 poz. 1000); administratorem
danych osobowych jest Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza z siedzibą w Inowrocławiu przy 
ul. Jana Kilińskiego 16.

6. Udział w akcji jest równoznaczny z udzieleniem Organizatorowi zgody na wielokrotne, 
nieodpłatne publikowanie na stronach internetowych Biblioteki oraz opublikowanie jego imienia, 
nazwiska i wizerunku w materiałach promocyjnych związanych z akcją w lokalnych mediach, a 
także na wykorzystanie pracy w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora. 
 
7. Zgłoszenie się do akcji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 2 Zasady 

1. Z okazji 90 lecia istnienia Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu zachęcamy
do złożenia życzeń inowrocławskiej Książnicy dokonując wpisu na jej profilu na Facebooku 

2. Każdy uczestnik może dokonać 1 wpisu z życzeniami.

3. Treść życzeń nie może być wcześniej nigdzie publikowana ani nagradzana. 

4. Uczestnik zapewnia, że jest autorem życzeń oraz że przysługuje mu do nich pełnia autorskich 
praw osobistych i majątkowych, a także że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich. 
Publikując życzenia uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora do naprawienia szkody jaką 
może ponieść Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich związanymi z prawami 
autorskimi, prawami do wizerunku lub wszelkimi innymi prawami.

5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez uczestników akcji.
Odpowiedzialność ta spoczywa wyłącznie na jego uczestnikach.



§ 3 Rozstrzygnięcie akcji

1.  Rozstrzygnięcie akcji nastąpi 1.09.2020r.

2. Trzy najciekawsze życzenia zostaną nagrodzone przez Organizatora.

3. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do przyznania nagród w oparciu o zasady określone
w niniejszym regulaminie.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Uczestnik akcji zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora zamieszczonych 
życzeń do celów promocyjnych, wydawniczych i innych niekomercyjnych działań zgodnie z 
działalnością Organizatora.

2. Osoby, których życzenia zostaną dostarczone udzielają Organizatorowi licencji w zakresie 
publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania. Organizator na podstawie tej
licencji może również niekomercyjnie odstępować treść  życzeń na rzecz osób fizycznych i 
prawnych.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.


