
Regulamin konkursu 
„8 przygód z książką”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „8 przygód z książką” jest Biblioteka Miejska
im. Jana Kasprowicza z siedzibą w Inowrocławiu, Oddział dla Dzieci „Tajemniczy Ogród”
przy ul. Jana Kilińskiego 16.

2. Data rozpoczęcia konkursu: 08.05.2021 r.

4. Celem konkursu jest zachęcenie do zabawy z okazji Tygodnia Bibliotek, przypadającego od 8-15 
maja.

5. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 5 do 7 lat - mieszkańców Inowrocławia i powiatu 
inowrocławskiego.

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

7. Opiekun prawny poprzez udział dziecka w konkursie 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 (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.

8. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 2 Zasady konkursu

1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku od 5-7 lat.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest pobranie folderu konkursowego ze strony internetowej
biblioteki lub w jednej z placówek Organizatora i zapoznanie się z treścią regulaminu.

3. Foldery konkursowe dostępne będą dostępne w Oddziale dla Dzieci „Tajemniczy Ogród” i filiach
Organizatora w terminie trwania konkursu od 8.05.-15.05.2021 r.

4. Osoby, które przyniosą wypełniony folder w terminie od 17.05.-21.05.2021 r. i udzielą 
poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w folderze otrzymają nagrody rzeczowe.

5. Pozostali uczestnicy otrzymają nagrodę pocieszenia w postaci bibliotecznego gadżetu.



§ 3 Rozstrzygnięcie konkursu

1. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu
o zasady określone w niniejszym regulaminie.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie
decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.

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


