
Regulamin konkursu pn. „Miejsce akcji to...”

1.  Konkurs  internetowy  jest  organizowany  przez  Bibliotekę  Miejską  im.  Jana  Kasprowicza
(ul. Jana Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław), Czytelnię Biblioteki Głównej, zwaną dalej Organizatorem
z okazji  Tygodnia  Bibliotek 2022.  Celem konkursu  jest  propagowanie  publikacji  pochodzących ze
zbiorów książnicy, popularyzacja biblioteki oraz Tygodnia Bibliotek.

2. Data rozpoczęcia: 08.05.2022 r.

3. Data zakończenia: 15. 05.2022 r. 

4.  Warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  jest  akceptacja  Regulaminu  i  wykonanie zadania
znajdującego się na stronie internetowej (www.jan-kasprowicz.bmino.pl).

Uczestnicy  odpowiadają  na  10  pytań  zamkniętych,  wybierając  jedną  odpowiedź  spośród  trzech
propozycji. Oprócz poprawności  wykonania zadania,  liczy się również czas. Zwyciężą osoby, które
wykonają zadanie bezbłędnie i w jak najkrótszym  czasie. W przypadku nie wyłonienia takich osób,
zwyciężą osoby z jak największą liczbą poprawnych odpowiedzi.  W konkursie można wziąć udział
tylko raz.

5. Konkurs ma charakter otwarty,  adresowany jest do wszystkich bez względu na wiek.

6.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  16.05.2022 r.  na stronie internetowej i  Facebooku biblioteki.
Troje uczestników,  którzy  poprawnie  wykonają  zadanie  i  wykonają  je  w  jak  najkrótszym  czasie
zostanie nagrodzonych bibliotecznymi upominkami.  Odbiór nagród następuje osobiście w Czytelni
Głównej przy ul. J. Kilińskiego 16. 

6. Poprzez zgłoszenie się do konkursu 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.

7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

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

9. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązane przez Organizatora. Wszelkie decyzje
Organizatora będą wiążące i ostateczne. 

http://www.jan-kasprowicz.bmino.pl/

