
Regulamin konkursu czytelniczego pt. „po-Cytuj mi książkę”

1. Organizatorem  Konkursu  jest  Filia  nr  2  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  im.  Teodora  Heneczka
w Piekarach Śląskich.

2. Konkurs adresowany jest do wszystkich użytkowników MBP.
3. Uczestnicy konkursu oceniani będą w ramach trzech grup wiekowych (decyduje rok urodzenia):

- dzieci (7-12 lat)
- młodzież (13-18 lat)
- dorośli

4. Zadanie  konkursowe  będzie  polegało  na  odgadnięciu  tytułu  i  autora  serii  cytatów  z  książek,
zamieszczonych w postach na bibliotecznym Facebooku.  Książki  będą wybierane spośród lektur
szkolnych, klasyków literatury oraz popularnych powieści.

5. Konkursowe cytaty  będą  się  ukazywać raz  w tygodniu  –  w piątki  ok.  godz.  15.00., począwszy
od  6  listopada  do  18  grudnia  2020  roku.  Cytaty  dla  poszczególnych  grup  publikowane  będą
w osobnych postach.

6. Odpowiedzi powinny zawierać poprawne tytuły książek oraz imię i nazwisko autora. Dopuszczalny
jest  zapis bez znaków specjalnych, które nie istnieją w polskim alfabecie (np. użycie litery o w
miejscu ö). Uznawany jest także spolszczony zapis nazwisk autorów, jeżeli jest taki w powszechnym
użyciu.

7. Użytkownicy  posiadający  konto  na  Facebooku  powinni  udzielić  odpowiedzi  przez  wpisanie jej
w komentarz pod postem w odpowiedniej dla siebie grupie.

8. Odpowiedzi można wysyłać także pocztą elektroniczną na adres f2@biblioteka.piekary.pl, w temat
wpisując hasło „po-Cytuj mi książkę” oraz odpowiednią grupę.

9. Dzieci nie posiadające własnych profili facebookowych czy poczty elektronicznej mogą za zgodą
rodziców korzystać z ich kont. Przy udzielaniu odpowiedzi należy wtedy podać imię dziecka i jego
wiek.

10. Za poprawną odpowiedź można zdobyć punkty od 5 do 1 – decyduje kolejność tych odpowiedzi i ich
godzina, biorąc pod uwagę odpowiedzi na Facebooku i poczcie elektronicznej.

11. O zwycięstwie w Konkursie zadecyduje łączna suma uzyskanych punktów.
12. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez 2 lub więcej osób przeprowadzona zostanie

dogrywka.
13. Nad przebiegiem Konkursu czuwać będzie 2-osobowe Jury, powołane przez Organizatora.
14. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 21 grudnia br. 
15. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.
16. Dla zwycięzców Konkursu Organizator przewiduje nagrody rzeczowe, w tym unikatowe upominki.

Można je będzie odebrać w Filii nr 2 w godzinach otwarcia placówki.
17. Wyniki  Konkursu  zostaną  ogłoszone  na  stronie  internetowej  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej

w Piekarach Śląskich i w mediach społecznościowych.
18. Dane osobowe uczestników będą  przetwarzane  przez  Organizatora  wyłącznie  w celu  dokonania

czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 
19. Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, gdyż stosuje środki ochrony

fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych
danych osobowych.

20. Biblioteka przetwarza dane osobowe w celu realizacji czynności na podstawie udzielonej zgody - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit a 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.

21. Biblioteka przeprowadza relację z przeprowadzenia Konkursu.
22. Wszelkie  uwagi  dotyczące  przetwarzania  danych  osobowych  należy  zgłaszać  na  adres:  Miejska

Biblioteka Publiczna im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich ul. Kalwaryjskiej 62D, 41-940
Piekary Śląskie z dopiskiem: Konkurs "po-Cytuj mi książkę".

23. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych, ich poprawiania oraz usuwania. Dane są
podawane na zasadach dobrowolności.

24. Sprawy nieujęte w Regulaminie podlegają decyzji Jury.
25. Przystępując do Konkursu uczestnik akceptuje warunki regulaminu.


