
Regulamin konkursu
,,Lubię moją bibliotekę”

1.ORGANIZATOR

Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach

2. CEL

Celem konkursu jest propagowanie czytelnictwa wśród użytkowników biblioteki.

3.WARUNKI KONKURSU/ UCZESTNICTWO
Konkurs skierowany do osób dorosłych

 Zadaniem uczestników jest napisanie ciekawej odpowiedzi na pytanie: Dlaczego
lubisz swoją bibliotekę?

 Odpowiedź powinna znajdować się na białej kopercie pobranej z biblioteki. Do środka
należy włożyć kartkę z imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu.

 Zaklejoną kopertę należy wrzucić do urny znajdującej się w bibliotece.
 Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. TERMIN
 Konkurs trwa od dnia ogłoszenia tj. 8 listopada 2022 r. do 5 grudnia 2022 r.

 Prace należy złożyć osobiście lub przesłać najpóźniej do 4 grudnia 2022 r. na
adres:
GBP w Strzelcach, ul. Leśna 1, 99-307 Strzelce

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 6.12.2022 r.
 Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie o terminie

wręczenia nagrody.
5. NAGRODA
 Organizator konkursu przewiduje nagrodę, zaproszenie dla dwóch osób na

obiad/kolację w Resturacji Retro dla autora najciekawszej odpowiedzi.
6. UWAGI KOŃCOWE
 Interpretacja regulaminu przysługuje Organizatorowi.
 W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy

Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w siedzibie Organizatora

konkursu lub pod nr. tel. 24 355 66 19



Klauzula informacyjna dla uczestników konkursów
Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuje się, iż:
1) Administratorem danych osobowych uczestników jest Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej
w Strzelcach z siedzibą w 99-307 Strzelce, ul. Leśna 1,
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu

1. uczestnictwa w konkursie
na podstawie Art. 6 ust.1 lit. c/e RODO - przetwarzanie w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej na podstawie przepisów prawa
3) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa
4) Odbiorcami danych osobowych uczestników będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Organizator utrwala fotograficznie i/lub filmowo relacje z konkursów. Materiały utrwalone
przez Organizatora mogą być wykorzystane przez niego w celu promocji jego statutowej
działalności, poprzez zamieszczanie w kronice, na stronie internetowej
http://gminastrzelce.eu/gminna-biblioteka-publiczna/, Facebook pod adresem
https://www.facebook.com/GBPwS/, You Tube na kanale
https://www.youtube.com/channel/UCbX-3l9LNmxyCJ1WesrVs3g
6) Każdy uczestnik i/lub jego przedstawiciel ustawowy posiada prawo do dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania
uprzednio udzielonej zgody
7) Uczestnik/rodzic/opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.
Urząd Ochrony Danych Osobowych
8) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
9) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - biblioteka@gminastrzelce.eu
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