Regulamin konkursu: CZYTELNIK TYGODNIA
§1
Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu jest Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w
Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A, zwana dalej Organizatorem.
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie: www.ksiaznicapodlaska.pl
§2
Cel konkursu
Celem konkursu jest promocja czytelnictwa.
§3
Warunki uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa będzie prawidłowe wypełnienie formularza konkursowego
oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Książnicę Podlaską danych
osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu, a także wyrażenia zgody na
publikację imienia i wizerunku na profilu Facebook Książnicy Podlaskiej w
przypadku wygranej w konkursie (zgodnie z RODO, bez ograniczeń czasowych i
terytorialnych). Uczestnicy konkursu muszą mieć ukończone 18 lat. Warunkiem
uczestnictwa jest posiadanie aktywnej karty bibliotecznej Książnicy Podlaskiej w
Białymstoku. Udział w konkursie wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.
§4
Zasady konkursu
Uczestnik konkursu odpowiada na pytanie przygotowane przez Dział Promocji
Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. Pytanie zostanie opublikowane na stronie
www.facebook.com/ksiaznicapodlaska
oraz
zamieszczone
na
plakacie
wywieszonym w Wypożyczalni Głównej Książnicy Podlaskiej (plakat zostanie
wywieszony w poniedziałek do godziny 9.00). Uczestnik konkursu zapisuje
odpowiedź na specjalnym formularzu udostępnionym w Wypożyczalni Głównej,
dodatkowo – oprócz odpowiedzi – wpisując swoje imię i nazwisko oraz numer
telefonu kontaktowego (stacjonarnego lub komórkowego).
Wypełniony formularz uczestnik konkursu wrzuca do oznakowanego pojemnika
wystawionego w Wypożyczalni Głównej Książnicy Podlaskiej. Spośród udzielonych
odpowiedzi komisja konkursowa wylosuje 1 odpowiedź i nagrodzi jej autora.
Odpowiedź musi być poprawna, a formularz prawidłowo wypełniony.

W skład komisji konkursowej wchodzą pracownicy Działu Promocji i Wydawnictw
Książnicy Podlaskiej. Po wylosowaniu zwycięzcy komisja konkursowa skontaktuje
się telefonicznie z laureatem i poinformuje o wynikach konkursu i możliwościach
odbioru nagrody. Kontakt telefoniczny z laureatem nastąpi w poniedziałek (po
zakończeniu danego tygodnia konkursowego) w godzinach od 8.00 do 15.30. Jeśli
laureat konkursu nie odbierze telefonu, komisja konkursowa wylosuje kolejnego
laureata.
Laureat konkursu będzie mógł odebrać nagrodę w ciągu 5 dni od powiadomienia o
wygranej w Dziale Promocji i Wydawnictw Książnicy Podlaskiej, ul. Marii
Skłodowskiej-Curie 14 A w następujących dniach i godzinach:
poniedziałek – piątek: 8.00 – 15:30 (z możliwością umówienia w innym terminie)
Niezgłoszenie się po odbiór nagrody w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z
rezygnacją z nagrody. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją
regulaminu.
§5
Nagrody
Laureat konkursu otrzyma nagrodę w postaci: torba płócienna, książka, kubek,
ołówek, długopis, linijka z karteczkami, piłeczka, zakładka. W określonym tygodniu
Książnica Podlaska w Białymstoku wytypuje i nagrodzi tylko 1 osobę.
§6
Postanowienia końcowe
W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie, jak również o zapisach
regulaminu budzących wątpliwości, rozstrzygać będzie Organizator.
Bezpośrednim Organizatorem jest Dział Promocji i Wydawnictw Książnicy
Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14
A, tel. (85) 67 67 241.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, przerwania lub
odwołania konkursu bez podania przyczyn. Informacja o ewentualnych zmianach będzie
publikowana wyłącznie na stronie internetowej Książnicy Podlaskiej w Białymstoku oraz profilu
Facebook Książnicy Podlaskiej.

FORMULARZ KONKURSOWY
Odpowiedź na pytanie:
Imię i Nazwisko

Numer telefonu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Książnicę Podlaską w Białymstoku danych osobowych na potrzeby
konkursu zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
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 z 4.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) [dalej:
RODO]. Dane te zostaną zniszczone po zakończeniu konkursu. Udział w konkursie jest równoznaczny z
akceptacją regulaminu.

………...….…………………………………
czytelny podpis

Wyrażam zgodę na publikację mojego imienia i wizerunku na profilu Facebook Książnicy Podlaskiej w
przypadku wygranej w konkursie, zgodnie z RODO, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

………...….…………………………………
czytelny podpis

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.ksiaznicapodlaska.pl.

