
Regulamin akcji

„Według przepisu babci”

ORGANIZATOR:
Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
W ramach projektu „Było minęło czy przeminęło?” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Regulamin akcji (zwany dalej Akcją): 

1. Akcja „Wg przepisu babci” adresowana jest do młodzieży od 16. roku życia, dorosłych i seniorów.
2. Przystępując do Akcji „Według przepisu babci”, uczestnik akceptuje niniejsze zasady.
3. Na  kulinarne przepisy czekamy do 10 września.
4. Warunkiem udziału w Akcji jest dostarczenie rodzinnego przepisu kulinarnego.
5. Kulinarny przepis powinien zawierać:
- nazwę potrawy,
- listę składników,
- sposób wykonania,
- informacje dodatkowe.
6. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru przepisów do publikacji.
7. Wyboru przepisów dokona komisja.
8. Do każdego przepisu  należy dołączyć dane: imię i nazwisko, telefon kontaktowy lub adres poczty 
elektronicznej.
9. Przepis (oryginał, skan, zdjęcie) można dostarczyć osobiście do Wypożyczalni dla Dorosłych 
Biblioteki Głównej przy ul. Kilińskiego 16 lub pocztą elektroniczną na adres: 
wypozyczalnia@bmino.pl
10. Prace, które nie spełnią warunków przedstawionych w zasadach Akcji, nie będą brane pod uwagę.
11. Wybrane przepisy zostaną opublikowane w przepiśniku pt.: Przepis babci. Rodzinna tradycja 
kulinarna inowrocławian.
12. Osoby, które nadeślą przepisy, otrzymają w prezencie wydany przepiśnik pt.: Przepis babci. 
Rodzinna tradycja kulinarna inowrocławian oraz drobny upominek.
13. Osoby, których przepisy zostaną wybrane do przepiśnika, zaprosimy do degustacji potraw, o czym 
powiadomimy telefonicznie lub mailowo.
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Podane dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich 
obowiązków związanych z Apelem oraz dla celów marketingowych związanych z promocją 
wydarzenia. Dane będą chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o 



świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
2. Uczestnicy Akcji podpisują oświadczenie (załącznik) i dostarczają na adres (osobiście, pocztą 
tradycyjną lub elektroniczną- skan lub fotografia oświadczenia): Biblioteka Miejska im. Jana 
Kasprowicza, Wypożyczalnia dla Dorosłych ul. Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław; 
wypozyczalnia@bmino.pl
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich 
przez uczestników Akcji.
4. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji.
5. Zasady Akcji dostępne są na stronie internetowej: www.jan-kasprowicz.bmino.pl


