
Regulamin gry „Znajdziesz mnie w bibliotece” 

1.  Gra biblioteczna „Znajdziesz mnie w bibliotece” jest organizowana przez Bibliotekę Miejską
im. Jana Kasprowicza (ul. Jana Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław), Czytelnię Biblioteki Głównej,
zwaną dalej Organizatorem, z okazji Tygodnia Bibliotek.

2. Data rozpoczęcia: 08.05.2021 r. 

3. Data zakończenia: 18.05.2021 r.

4.  Warunkiem  uczestnictwa  w  grze jest  akceptacja  Regulaminu  oraz  wykonanie opisanego
w nim zadania.

5.  Zadaniem uczestników jest  odnalezienie,  w których  bibliotecznych  placówkach  znajdują  się
zbiory  lub  elementy  wyposażenia  prezentowane  na  zdjęciach  z  folderu  konkursowego.  Po
zlokalizowaniu  ww.  zdjęć uczestnik  udaje  się  do  danej  placówki,  przekazuje  bibliotekarzowi
informację,  która  fotografia  jest  przyporządkowana  do  placówki,  którą  odwiedził.  Następnie
bibliotekarz przystawia pieczątkę przy fotografii i przekazuje graczowi wydrukowaną sylabę. Po
otrzymaniu wszystkich sylab,  uczestnik układa hasło -  cytat  z książki „Harry Potter i  Komnata
Tajemnic”.  Ujawniono  ostatni  wyraz  –  „biblioteki”.  Wypełniony  folder  konkursowy  wraz
z zebranymi wszystkimi pieczątkami, odgadniętym hasłem i uzupełnionymi danymi adresowymi
uczestnik dostarcza do Czytelni Głównej do 18 maja br. Na wszystkich, którzy w tym terminie
dostarczą wypełniony folder czekają biblioteczne upominki. Folder można pobrać w bibliotecznych
placówkach w godzinach ich otwarcia lub ze strony Organizatora www.jan-kasprowicz.bmino.pl od
8 do 15 maja.

Placówki biorące udział w grze:

Filia nr 1 - ul. Z. Wilkońskiego 32, Filia nr 2 dla Dzieci – ul. Wojska Polskiego 5, Filia nr 3 - ul. 

Szarych Szeregów 2,  Filia nr 4 - ul. Poprzeczna 29, Filia nr 7 - ul. Marulewska 7, 

Filia nr 12, Wypożyczalnia dla Dorosłych, Czytelnie: Główna i Regionalna, Salonik Literacko-

Artystyczny, Oddział dla Dzieci - ul. J. Kilińskiego 16.

6. Gra ma charakter otwarty, adresowany jest do wszystkich bez względu na wiek.

7. Poprzez zgłoszenie się do gry uczestnicy wyraża zgodę na:
- przetwarzanie przez Organizatora  danych osobowych  uczestników w zakresie niezbędnym dla
przeprowadzenia Konkursu (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.
-opublikowanie imienia, nazwiska i wizerunku laureata na stronie internetowej Organizatora, na jej
fanpage'u oraz w informacjach medialnych.

8. Udział w grze jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

9.  Organizatorowi  przysługuje  wyłączne  prawo  do  wyłonienia  zdobywcy  nagród  w  oparciu
o zasady określone w niniejszym Regulaminie.

10. Spory odnoszące się i wynikające z gry będą rozwiązane przez Organizatora. Wszelkie decyzje
Organizatora będą wiążące i ostateczne. 


