REGULAMIN KONKURSU
POLOWANIE NA KSIĄŻKĘ, CZYLI BIBLIOTECZNY SCAVENGER HUNT
§1
Konkurs
Konkurs Polowanie na książkę, czyli biblioteczny scavenger hunt, o którym mowa w niniejszym Regulaminie (zwany
dalej „Konkursem”) jest skierowany do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych (i klas gimnazjalnych) oraz szkół
ponadpodstawowych, zamieszkujących lub uczęszczających do szkoły na terenie Miasta i Gminy Wieliczka.
§2
Cele Konkursu
1. Szerzenie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Wieliczka.
2. Promowanie w lokalnym środowisku roli książki i biblioteki.
§3
Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce (Dział dla Dzieci i Młodzieży)
z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 2 w Wieliczce 32-020, zwana dalej Biblioteką.
§4
Podstawowe pojęcia i warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń uczęszczający do szkoły podstawowej lub szkoły
ponadpodstawowej na terenie Miasta i Gminy Wieliczka.
2. Punkty – jednostka rozliczeniowa w konkursie; uczestnicy otrzymują określoną liczbę punktów za
wykonanie konkretnego zadania z listy.
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu konkursu
„Polowanie na książkę”. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak
również potwierdza, iż spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
4. W Konkursie uczestniczy i z uprawnień Konkursu korzystać może tylko podmiot, który zgłosił w nim udział
– nie dopuszcza się żadnych cesji.
5. Każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przesyłanie mu za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, informacji i korespondencji dotyczącej Konkursu.
6. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe, które nie dotarły w terminie
z przyczyn niezależnych od Biblioteki.
7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
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§5
Zasady i czas trwania Konkursu
1. Zgłoszenie się do Konkursu następuje poprzez dostarczenie formularza zgłoszeniowego oraz odebranie
Karty Uczestnika. Zgłoszenie dostępne jest w Dziale dla Dzieci i Młodzieży wielickiej biblioteki (Żwirki
i Wigury 2, 32-020 Wieliczka, w godzinach otwarcia biblioteki) oraz na stronie
www.biblioteka.wieliczka.eu w zakładce KONKURSY.
2. Zgłoszenie składa się z następujących elementów:
a) dane osobowe i kontaktowe Uczestnika Konkursu
b) zgoda rodzica/opiekuna na przetwarzanie danych uczestnika
3. Zasady konkursu:
a) Uczestnik konkursu ma za zadanie zebrać jak największą liczbę punktów za wykonanie zadań zawartych
na Karcie Uczestnika.
b) Uczestnik sam decyduje, które zadania chce wykonać, jednak aby wziąć udział w finale konkursu
powinien wykonać minimalnie 7 zadań z listy.
c) Wykonanie każdego zadania potwierdza swoim podpisem bibliotekarz.
d) W przypadku zadań wymagających dokumentacji fotograficznej, zdjęcia należy przesyłać na adres:
mlodziez@biblioteka.wieliczka.eu, podając imię i nazwisko uczestnika oraz numer zadania, którego
dotyczy zdjęcie.
e) Książki wpisywane na Kartę Uczestnika pochodzić mogą z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki oraz jej filii,
innych bibliotek, zbiorów prywatnych.
f) Każdy tytuł książki może być użyty tylko w jednym zadaniu.
g) Inne formy książki jak: audiobooki, e-booki oraz czasopisma nie są zaliczane do pozycji konkursowych
i nie mogą być wpisywane na Kartę Uczestnika.
h) Uczestnika konkursu obowiązuje Regulamin Wypożyczeń PiMBP w Wieliczce oraz innych wypożyczalni.
i) Rywalizacja konkursowa rozpoczyna się 22 października 2018 roku i trwa do 2 czerwca 2019 roku.
j) Do wyzwania mogą przystąpić wszyscy spełniający warunku uczestnictwa, w dowolnym momencie
trwania konkursu.
k) Nie ma możliwości wpisywania na Kartę Uczestnika książek przeczytanych przed momentem zgłoszenia
Uczestnika.
l) Nie ma możliwości wydawania duplikatu Karty Uczestnika.
m) Aby wziąć udział w finale konkursu należy dostarczyć wypełnioną Kartę Uczestnika do siedziby
Organizatora konkursu (Dział dla Dzieci i Młodzieży Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Wieliczce, ul. Żwirki i Wigury 2 w Wieliczce) najpóźniej do 2 czerwca 2019 roku.
ł) Dopuszcza się możliwość wycofania się Uczestnika z Konkursu w dowolnym momencie. O rezygnacji
należy powiadomić Organizatora Konkursu.
§6
Zasady wyłaniania zwycięzców i nagrody
1.

O zwycięstwie w Konkursie decyduje suma punktów zebranych podczas trwania konkursu.

2.

Podsumowania Kart Uczestników zgłoszonych do finału Konkursu dokonuje Komisja konkursowa powołana
przez Bibliotekę.

3. Komisja konkursowa wyłoni maksymalnie 3 Uczestników z klas 4-8 szkół podstawowych (i klas
gimnazjalnych) oraz 3 Uczestników ze szkół ponadpodstawowych, którym przyzna nagrody.
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4. W Konkursie, w obu kategoriach, przewidziana jest nagroda za zajęcie I miejsca (bon o wartości 150 zł) oraz
nagrody rzeczowe za zajęcie II i III miejsca.
5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.biblioteka.wieliczka.eu do 10 czerwca 2019 roku.
6. Laureaci Konkursu, niezależnie od ogłoszenia wyników na stronie internetowej www.biblioteka.wieliczka.eu,
zostaną powiadomieni przez Bibliotekę o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną (e-mail) lub
telefonicznie.
7. Nagrody można odbierać osobiście w siedzibie organizatora w ciągu 2 tygodni od daty ogłoszenia wyników.
Jednocześnie Laureat może odmówić przyjęcia nagrody.
8. Odpowiedzialność Biblioteki i Fundatorów nagród Konkursu jest ograniczona do łącznej wartości nagród.
9. Biblioteka i Fundatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak odbioru nagrody/realizacji bonu z przyczyn
leżących po stronie Laureata.
§7
Zgody Uczestnika Konkursu
1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie wszystkich następujących kategorii danych osobowych
a. Imienia i nazwiska
b. Adresu zamieszkania
c. Adresu e-mail
2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na udostępnienie wszystkich następujących kategorii danych osobowych
a. Imienia i nazwiska
w celu ogłoszenia wyników Konkursu oraz promowania działalności Organizatora, zgodnie z art. 7 oraz
motywem 32 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 oraz art. 81 ust. 1
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze
zm.) na wszystkich następujących polach eksploatacji:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

na stronie www Organizatora
na stronie www UMiG w Wieliczce
na stronie portalu WieliczkaCity.pl
na portalu Faceboook Organizatora
na portalu Faceboook UMiG w Wieliczce
na portalu Faceboook WieliczkaCity.pl

Każdorazowo w związku z publikacją na portalu Facebook, następuje przekazanie danych osobowych do
Państwa trzeciego USA i odbiorcą danych osobowych jest Spółka Facebook Inc. Spółka Facebook Inc. przystąpiła
do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności Unii Europejskiej z Departamentem Handlu USA w zakresie
pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych
w Unii Europejskiej.

§8
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem 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 (zwanym dalej Rozporządzenie RODO),
informuję, iż:
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1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Wieliczce, z siedzibą w Wieliczce, ul. Żwirki i Wigury 2, 32-020 Wieliczka.
2. W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wieliczce został powołany inspektor danych osobowych
Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail:
iod2@synergiaconsulting.pl, telefon: 693 337 954.
3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych związanych
z realizacją zadań wynikających z Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 1997 nr 85 poz.
539)
4. Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do
tego uprawnionych takich jak:
a. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów
prawa
b. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej
z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane
w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących
archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).
6. Uczestnik Konkursu posiada prawo:
a. dostępu do treści swoich danych,
b. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c. żądania usunięcia danych, gdy:
i. dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
ii. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
d. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21
Rozporządzenia RODO,
f. ograniczenia przetwarzania, gdy:
i. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
ii. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
iii. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
g. prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych
opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych gdy Uczestnik Konkursu uzna, iż przetwarzanie danych osobowych
dotyczących Uczestnika Konkursu narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Obowiązek informacyjny dotyczący rejestru danych osobowych jest realizowany w siedzibie Powiatowej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce.
9. Zgoda na udział osoby niepełnoletniej (zob. §2 pkt 4)
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego (imię i nazwisko dziecka oraz e-mail rodzica)
w konkursie „Zgadnij gdzie to, zgadnij co to?” jako Uczestnika konkursu. Zapoznałem się Regulaminem
Konkursu „Zgadnij gdzie to, zgadnij co to?” i akceptuję jego warunki. (data i podpis rodzica/opiekuna
prawnego).
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§9
Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu w Dziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki w Wieliczce przy ul. Żwirki
i Wigury 2 oraz na stronie internetowej www.biblioteka.wieliczka.eu w zakładce KONKURSY.
2. O ewentualnych zmianach w Regulaminie będziemy informować na stronie www.biblioteka.wieliczka.eu
zakładce KONKURSY.
3. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu prosimy kierować do
Biblioteki, na adres e-mail: mlodziez@biblioteka.wieliczka.eu (z dopiskiem Polowanie na książkę) lub
telefonicznie pod numer tel. (12) 278 30 75 wew. 24.
4. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu Konkursu przez Uczestnika Konkursu będzie oznaczało jego
wykluczenie z udziału w Konkursie.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, w szczególności zaś odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
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