
REGULAMIN KONKURSU „ZAPOZUJ DLA KSIĄŻKI” 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w  Kobylinie 

adres: ul. Wolności 35 , 63-740 Kobylin 

dane kontaktowe: telefon – 65 548 21 40 , e-mail - biblioteka.kobylin@gmail.com 

2. Celem konkursu jest: 

a.  zachęcanie do korzystania z usług bibliotek, 

b. zachęcanie do korzystania z literatury, 

c. ukazanie różnorodności wpływu czytelnictwa na różne aspekty codziennego życia, 

d. propagowanie czytelnictwa w każdej jego formie, 

e.  rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, artystycznych, fotograficznych. 

3.  Termin nadsyłania prac wraz z formularzami zgłoszeniowymi: od 4 czerwca 2020 r. do 19 czerwca 

2020 r.  

4. W dniach od 22 czerwca 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. odbędzie się głosowanie na profilu 

społecznościowym facebook oraz  obrady jury. Organizator udostępni zdjęcia prac uczestników 

konkursu. Natomiast ogłoszenie wyników nastąpi dnia 29 czerwca 2020 r. Lista zwycięzców 

zostanie opublikowania na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://kobylin.naszabiblioteka.com/ oraz profilu społecznościowym 

facebookhttps://www.facebook.com/bpmigkobylin/ 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 

§ 2. Zasady uczestnictwa 

 

1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie mieszkańcy gminy Kobylin. 

2. W konkursie mogą wziąć udział osoby w dowolnym wieku.  

3. Zgłoszenie uczestnika niepełnoletniego dokonuje rodzic/ opiekun prawny.  

4. Zgłoszenia do konkursu dokonywane są drogą mailową, na adres biblioteka.kobylin@gmail.com 

5. Osoba, która chce wziąć udział w konkursie musi: 

a. przesłać 1 zdjęcie na którym będzie widoczny uczestnik konkursu, który wziął czynny 

udział w rekonstrukcji okładki książki (rekonstrukcja okładki książki – odwzorowanie 

okładki książki przy użyciu osób, przedmiotów, otaczającego środowiska). Przykład takiej 

pracy stanowi załącznik nr 2 do regulaminu, 

b. przesłać 1 zdjęcie okładki książki, którą inspirował się uczestnik przy tworzeniu swojej 

pracy,  

c. czytelnie wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie 

internetowej organizatorahttps://kobylin.naszabiblioteka.com/ i stanowi również 

załącznik nr 1 do regulaminu, 

d. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz  zdjęcia na adres e-mail: 

biblioteka.kobylin@gmail.com 

6. Uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę  konkursową. 

7. Osoba zgłaszająca się do konkursu, która prześle zdjęcie konkursowe niezgodne z wytycznymi 

zawartymi w §2 pkt. 5 a. b. lub jej formularz zgłoszeniowy nie będzie kompletnie wypełniony,                 

nie będzie uczestniczyć w konkursie. 

8. Każda osoba, która zgłosi się do konkursu, otrzyma do dnia 19 czerwca 2020 r. wiadomość 

zwrotną (e-mail) potwierdzającą uczestnictwo w konkursie. 
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§ 3.  Ocena prac 

 

1. Przesłane przez uczestników zdjęcia (patrz: §2 pkt.5 a.b.) zostaną umieszczone na profilu 

facebookowym Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie:   

https://www.facebook.com/bpmigkobylin/ 

Publikacja zdjęć nastąpi dnia 22 czerwca 2020 r. 

2. W terminie od 22 czerwca 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. każda osoba posiadająca konto                            

w serwisie społecznościowym facebook, będzie mogła oddać głos w postaci ,,LUBIĘ TO”                         

na wybrane zdjęcia. 

3. W terminie od 22 czerwca 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. będą trwały również obrady jury. 

4. Zwycięzcami konkursu zostaną 4 osoby: 

• dwóch zwycięzców zostanie wyłonionych na podstawie głosowania na profilu 

facebookowym Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie. Zwyciężą zdjęcia,                  

które otrzymają najwięcej głosów- lajków, 

• dwóch kolejnych zwycięzców zostanie  wyłonionych na podstawie opinii  3-osobowego 

jury. Jury powoła Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie Aldona Kordus. 

 

§ 4.  Nagrody 

 

1. Organizator konkursu przewiduje 4 nagrody rzeczowe. 

2. Organizator przewiduje przyznanie czterech nagród. 

3. Wręczenie nagród zostanie ustalone indywidualnie z nagrodzonymi uczestnikami konkursu. 

Decyzja taka została podjęta ze względu na panującą obecnie sytuację epidemiologiczną w Polsce.  

 

§ 5.  Postanowienia dodatkowe 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.  

2. Informacji na temat konkursu udziela Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie 

Aldona Kordus. Dane do kontaktu: telefon 65 548 21 40 , e-mail biblioteka.kobylin@gmail.com 

 

§ 6.  Klauzula informacyjna (ochrona danych osobowych) 

1. Z dniem 25 maja 2018 zmieniły się przepisy  dotyczące ochrony danych osobowych. Weszło                      

w życie Rozporządzenie 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). 

2. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kobylinie,                           

ul. Wolności 35, 63-740 Kobylin, reprezentowana przez Dyrektora. 

3.  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Katarzyna Jakubowska-Rozwalka; 
każdorazowo zgłoszenie powinno być potwierdzone za pośrednictwem poczty elektroniczneje-
mail: kas5@poczta.onet.pl .Z inspektorem można kontaktować w następujący 
sposób:telefonicznie 570942935,  przez e-mail: kas5@poczta.onet.pl 

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych                                    
w Rozporządzeniu 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). 
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5. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu,                 
a dane zwycięzców w celu przekazania im nagrody. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia                        

o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma charakter 

dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. 

7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres 

zamieszkania, numer telefonu, wizerunek. 

8. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia 

danych. W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Organizatorem 

konkursu dostępnym pod adresem e-mail biblioteka.kobylin@gmail.com 

9. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (PUODO). 

10. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania                           

o wynikach konkursu. 

11. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu są przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, lecz nie będą poddawane profilowaniu. 

12. Dane zwycięzcy nie będą przetrzymywane dłużej, niż jest to wymagane (będą usuwane                            

po przekazaniu ich do sponsora nagrody). 

 

            Aldona Kordus 
    Dyrektor 

                 Biblioteki Publicznej  
    Miasta i Gminy w Kobylinie  

 

 

 

 

Kobylin, dnia 04.06.2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1  
                        FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY uczestnika konkursu ,,Zapozuj dla książki” 

1. Dane adresowe, kontaktowe 

imię i nazwisko 
uczestnika 

 *imię i nazwisko rodzica/ 
opiekuna prawnego 

 

adres zamieszkania 
uczestnika 

 *adres zamieszkania 
rodzica/ opiekuna 

prawnego 

 

telefon kontaktowy  

adres e-mail  
 

2. Dane dotyczące książki  

tytuł książki  

autor książki  

nazwa wydawnictwa  

 

3. Oświadczam, że zapoznałam(em) się z treścią regulaminu konkursu, akceptuję jego warunki.   
   
miejscowość, data: …………………………………………….    podpis: ……………………………………………….. 
 

4. *Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka w konkursie ,,Zasmakuj w bibliotece” organizowanym 
przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Kobylinie. Oświadczam, że z treścią regulaminu 
zapoznał się również niepełnoletni uczestnik konkursu i będzie go przestrzegał. W razie potrzeby, 
wyjaśniłem mu jego postanowienia. 
 
miejscowość, data: …………………………………………….    podpis: ………………………………………………. 
 

5. Publikacja wizerunku, danych osobowych – uczestnictwo w konkursie wiąże się z przesłaniem 
zdjęcia z wizerunkiem uczestnika. Informujemy, że zdjęcie to zostanie wykorzystane w celach 
informacyjnych, promocji i reklamy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie.  Zgoda 
obejmuje wykorzystanie, powielanie zdjęcia poprzez dowolne medium. Upublicznione zostanie 
również imię i nazwisko uczestnika konkursu.   
 

6. Dane osobowe - wyrażam/ nie wyrażam (wybrać jedną opcję) zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych przez organizatora konkursu. Oświadczam, ze zapoznałem/am się z treścią 
klauzuli informacyjnej, zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 – dalej RODO)                   
w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z usług Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie dostępnej w siedzibie Administratora, a także na stronie 
internetowej organizatora. 

 
miejscowość, data: …………………………………………….    podpis: ………………………………………………. 
 
 
 
 

*dotyczy uczestników niepełnoletnich 
 



ZAŁĄCZNIK NR 2  
 

PRZYKŁAD KONKURSOWYCH ZDJĘĆ uczestnika konkursu ,,Zapozuj dla książki” 

 

ZDJĘCIE autorskie  

 

 

 

ZDJĘCIE okładki książki 

 


