
Regulamin konkursu 

Najlepszy Czytelnik - wakacje 2020 

 
 

§ 1.  

Organizator i czas trwania konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej,  

ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna; tel. 23 671 73 51.  

2. Konkurs trwa: 6 lipca – 28 sierpnia 2020 r. 

§ 2. 

Cele konkursu 

- popularyzacja literatury i czytelnictwa, 

- propagowanie kultury czytelniczej, 

- wyrobienie nauki czytania jako formy spędzania wolnego czasu, 

- rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich. 

 

§ 3. 

Zasady uczestnictwa 

1. Konkurs ma charakter lokalny i jest skierowany dla dzieci i młodzieży z terenu gminy 

Opinogóra Górna. 

2. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: 

1) 7 - 11 lat 

2) 12 – 17 lat. 

3. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przekazać  

do biblioteki. Formularz jest dostępny na miejscu w placówce. Można go pobrać ze 

strony internetowej biblioteki  gbpopinogora.pl 

4. Konkurs polega na zdobyciu jak największej ilości punktów za następujące działania: 

a) wypożyczenie i przeczytanie jak największej ilości książek w GBP w Opinogórze 

Górnej podczas wakacji 2020, 

b) wykonanie zadań konkursowych. 

5. Punkty będą przyznawane: 

a) za jednorazowe wypożyczenie min. 3 książek – 10 pkt 

b) za wykonanie zadania konkursowego 1 – 5 pkt. 

6. Przewiduje się 4 zadania konkursowe. 

7. Dodatkowe 2 pkt. zdobędzie uczestnik, który polubi i udostępni post z informacją o 

konkursie na swoim profilu facebookowym. 

8. Zadania konkursowe będą zamieszczane raz na dwa tygodnie (w poniedziałek) na 

stronie internetowej Organizatora w zakładce KONKURS oraz na profilu 

facebookowym. Pierwsze zadanie konkursowe ukaże się w poniedziałek 6 lipca. 

9. Na wykonanie zadania konkursowego uczestnik ma 2 tygodnie i dostarcza do GBP     

w Opinogórze Górnej do momentu pojawienia się następnego zadania.  

10. Wykonane zadanie uczestnik może przesłać na adres mailowy Organizatora: 

gbp@opinogoragorna.pl 

11. Bibliotekarz może sprawdzić znajomość treści książki przeczytanej przez uczestnika.  

12. Zwycięzców wyłoni w terminie do 2 września 2020 r. komisja konkursowa powołana 

przez Organizatora. 
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13. Zwycięzcami zostaną uczestnicy, którzy zdobędą największą ilość punktów w swojej 

kategorii wiekowej. 

14. Przewiduje się 2 główne nagrody za zajęcie 1. miejsca (tablety). 

15. Przewiduje się nagrody rzeczowe za zdobycie 2. i 3. miejsca. 

§ 4.  

Prawa autorskie, ochrona danych osobowych 

1.Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora nieodpłatnie całość autorskich praw 

majątkowych do zgłoszonych prac konkursowych na następujących polach eksploatacji:  

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową;  

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym, oraz zrzeka się wyłącznego prawa zezwalania na 

wykonywanie zależnego prawa autorskiego.  

2. Przekazane na Konkurs prace nie podlegają zwróceniu i pozostają w siedzibie 

Organizatora. 

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia konkursu 

jest Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej (GBP).  

4. Dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej poprzez działanie (art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO). Więcej informacji dot. przetwarzania danych przez GBP oraz przysługujących praw 

dostępnych jest na stronie internetowej.  

5. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, wiek, miejscowość, numer telefonu) jest 

niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.  

6. Dane osobowe – imię i nazwisko, wiek, miejscowość, wizerunek uczestnika konkursu 

mogą być przetwarzane w celach promocyjnych i informacyjnych na stronie internetowej,     

na portalu społecznościowym Organizatora, w lokalnej prasie, w papierowych materiałach 

promocyjnych lub informacyjnych Organizatora przez okres publikacji materiałów, 

prowadzenia strony internetowej lub prowadzenia profilu na portalu społecznościowym. 

7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych,  

do ich poprawiania i usunięcia. 

 

 



§ 5.  

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie. 

2. Wszelkie sprawy związane z organizacją i przebiegiem konkursu rozstrzyga 

Organizator. 

3. Decyzja jury jest ostateczna i nie ma od niej odwołania. 

 

 

 

 


