Konkurs wiedzy
o „Balladynie” Juliusza Słowackiego,
lekturze Narodowego Czytania 2020
Regulamin konkursu wiedzy o „Balladynie” Juliusza Słowackiego, lekturze Narodowego
Czytania 2020, organizowanego w dniach: 02.09.2020-05.09.2020, dalej zwanego
„Konkursem”.

§1. Zasady ogólne

1. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Miejska Biblioteka Publiczna
w Zgorzelcu, ul. Bohaterów Getta 1, 59-900 Zgorzelec, NIP: 615-181-36-26, tel. (75) 77
52 557, administrator Fanpage’a na portalu Facebook.com, „Miejska Biblioteka Publiczna
w Zgorzelcu” oraz strony internetowej https://biblioteka-zgorzelec.pl/, na których
opublikowano pytania konkursowe.
2. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani
współprowadzony z Facebook.

§2. Zasady Konkursu

1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Zgorzelca.
2. Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko oraz adres Uczestnika Konkursu.
3. W ramach Konkursu opublikowanych zostanie 12 (dwanaście) pytań dotyczących treści
„Balladyny” po trzy pytania dziennie od 2 września 2020 r. do 5 września 2020 r. Pytania
opublikowane zostaną na Fanpage’a i stronie internetowej Biblioteki o godzinie 15:00.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
5. Zgłoszeniem konkursowym jest wysłanie wiadomości prywatnej do Fanpage’a lub na
e-mail konkurs@biblioteka-zgorzelec.pl, która będzie zawierała prawidłową odpowiedź.
Odpowiedzi nie mogą zawierać literówek.
6. Użytkownik zgłaszając się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
danych osobowych zawartych w celu realizacji konkursu i wyłonienia laureatów.
7. Pod uwagę będzie brana pierwsza wiadomość wysłana przez Użytkownika zawierająca
prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe. Kolejne wiadomości zawierające odpowiedzi
poprawione lub uzupełnione odpowiedzi nie będą brane pod uwagę jako zgłoszenie
konkursowe.
8. Prawdziwość podanych danych osobowych Użytkownika jest warunkiem otrzymania
ewentualnej nagrody w Konkursie.
9. Zgłoszenia konkursowe poddane zostaną ocenie komisji, w skład której wejdą pracownicy
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu, którzy sprawdzą poprawność odpowiedzi.
10. W konkursie zostanie przyznanych 12 (dwanaście) równorzędnych nagród.
11. Nagrodą w Konkursie jest egzemplarz książki „Balladyny” Juliusza Słowackiego
z pamiątkową pieczęcią Narodowego Czytania 2020. Jeden Uczestnik może zdobyć tylko
jedną nagrodę.
12. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa w sobotę 5 września 2020 r.
o godzinie 23:59.
13. Lista laureatów będzie publikowana w środę 9 września 2020 r. na Fanpage’u i stronie
internetowej Biblioteki.
14. Nagrody będzie można odebrać w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu w terminie
uzgodnionym z Organizatorem.

§3. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna
w Zgorzelcu, ul. Bohaterów Getta 1, 59-900 Zgorzelec, NIP: 615-181-36-26, tel. (75) 77
52 557.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu i wyłonienia
laureatów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w celu przekazania nagród laureatom na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
3. Poprzez przystąpienie do Konkursu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych (w zakresie obejmującym imię, nazwisko, adres e-mail, adres
zamieszkania) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 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,
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Zgorzelcu, ul. Bohaterów Getta 1, 59-900 Zgorzelec,
NIP: 615-181-36-26, tel. (75) 77 52 557, w celach związanych z realizacją konkursu
i wyłonieniem laureatów.
4. Przesłanie zgłoszenia konkursowego jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią
regulaminu i akceptacją jej treści.

