Regulamin losowania nagród rzeczowych wśród uczestników
Narodowego Czytania „Lalki" Bolesława Prusa
w dniu 05.09.2015 r. w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Narodowe Czytania „Lalki" Bolesława Prusa, zwane dalej Wydarzeniem, odbędzie się w dniu
05.09.2015 w Czytelni Książek, Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego ul. Kilińskiego 16, Ip.
w godzinach 12:00-15:00
2. Wśród uczestników Wydarzenia zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe
3. Organizatorem losowania jest Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego z siedzibą w
Białymstoku, ul. Kilińskiego 16, zwany dalej Organizatorem
2. Regulamin losowania jest dostępny na stronie: www.ksiaznicapodlaska.pl oraz
https://www.facebook.com/ksiaznicapodlaska - Fanpage Książnicy Podlaskiej na Facebooku .
3. Losowanie nagród odbędzie się 05.09.2015 r. w Czytelni Książek Książnicy Podlaskiej, ul. Kilińskiego
16,1p.
§ 2. Nagrody rzeczowe.
1. Nagrodami rzeczowymi jest 50 czytników książek elektronicznych Prestigio MultiReader
PER3664BC.
2. Przekazującym nagrody rzeczowe jest Województwo Podlaskie Urząd Marszałkowski
w Białymstoku jako współorganizator Wydarzenia.

§ 3. Warunki wzięcia udziału w losowaniu.
1. W losowaniu nagród mogą wziąć udział wszyscy uczestnicy Wydarzenia, którzy:
a. będą uczestniczyć w Wydarzeniu,
b. pobiorą kupon przy wejściu na imprezę o godz. 12:00,
c. będą obecne podczas losowania,
d. będą posiadać i okażą oryginalny kupon pobrany przy wejściu na Wydarzenie,
e. będą posiadały dowód tożsamości.
2. Osoby niepełnoletnie, które chcą uczestniczyć w losowaniu nagród, muszą posiadać
pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w losowaniu.
3. Każdej osobie przysługuje jeden kupon.

§ 4. Zadania Komisji losującej, skład komisji i losowanie nagród.
1. Zadaniami komisji losującej są:
a. techniczne zorganizowanie i przeprowadzenie losowania,
b. rozpatrywanie i rozstrzyganie wszelkich spraw spornych,
c. zarządzenie ponownego losowania w przypadku nieobecności osoby posiadającej
kupon z wylosowanym numerem lub wylosowane numeru znajdującego się na
kuponie posiadanym przez osobę nie uprawnioną do losowania,
d. nadzorowanie formalności związanych z przekazaniem nagrody.
2. Losowanie nagród odbędzie się w dwóch turach:

a.

po części oficjalnej, ok. godziny 12:15 - Marszałek Województwa Podlaskiego
Mieczysław Kazimierz Baszko wylosuje 5 numerów, poprosi o wystąpienie osób
posiadających kupony o wylosowanych numerach i uroczyście wręczy nagrody,
b. po zakończeniu Wydarzenia , które przewidywane jest na godz. 15:00 zostaną
wylosowanych pozostałych 45 numerów.
3. Organizatorami losowania w II turze będzie Dyrekcja Książnicy Podlaskiej oraz pracownicy
Działu Naukowego, Promocji i Wydawnictw.
4. Po każdym losowaniu zostanie wyczytany wylosowany numer. Jeżeli po trzy krotnym
wyczytaniu numeru osoba posiadająca kupon z tym numerem nie zgłosi się nagroda podlega
kolejnemu losowaniu, a wyczytany już raz numer nie bierze udziału w kolejnych
losowaniach.
§ 5. Warunki odbioru nagrody.
1. Warunkiem odbioru nagrody jest zgłoszenie się do komisji z oryginalnym kuponem
oznaczonym wylosowanym numerem.
2. Posiadacz kuponu z wylosowanym numerem otrzymuje nagrodę rzeczową po podaniu
danych osobowych, ich zweryfikowaniu przez członka komisji oraz poświadczenia odbioru
nagrody własnoręcznym podpisem.
3. Osoby wylosowane w II turze, po złożeniu stosownych oświadczeń, za pokwitowaniem
odbierają wylosowane nagrody - odbiór osobisty do 14.09.2015 r. do godz. 15:00.
4. Osoby, o których mowa w § 3 ust.2 Regulaminu mogą dostarczyć Organizatorowi zgodę na
udział w losowaniu do dnia 14.09.2015 r. do godz. 15:00 Po złożeniu stosownych oświadczeń
otrzymają, za pokwitowaniem, wylosowane nagrody.
§ 6. Postanowienia końcowe.
1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników losowania będą przetwarzane
tylko i wyłącznie w celu: realizacji losowania, wyłonienia zwycięzców i nie będą podlegały
dalszemu przetwarzaniu, nie będą przechowywane dłużej niż będzie to niezbędne z uwagi na
obowiązujące przepisy prawa oraz regulamin losowania.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem uczestnictwa w losowaniu
i otrzymaniu nagrody.
3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu losowania.
4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora - Książnicy Podlaskiej im.
Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania losowania nagród bez
podania przyczyn. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowania wyłącznie na
stronie internetowej Książnicy Podlaskiej www.ksiaznicapodlaska.pl oraz profilu Facebook
Książnicy Podlaskiej https://www.facebook.com/ksiaznicapodlaska.
6. Udział w losowaniu nagród jest równoznaczny z podpisaniem oświadczenia o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych, a tym samym z wyrażeniem przez osoby
uczestniczące (w przypadku osoby niepełnoletniej- przez rodzica lub opiekuna prawnego)
zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Narodowego
Czytania / ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926
z póź. zm .) oraz wykorzystania wizerunku na potrzeby promocji Książnicy Podlaskiej / art. 81
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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