REGULAMIN KONKURSU „CZYTELNIK ROKU 2021/2022”
§1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka – Centrum Kultury z siedzibą w Dominowie, ul.
Rynek 1, gmina Głusk.
2. Celem konkursu jest:
- promocja biblioteki i czytelnictwa,
- pobudzanie zainteresowań czytelniczych,
- kształtowanie nawyku regularnego czytania,
- zachęcanie do korzystania z usług biblioteki.
3. Czas trwania konkursu:
23 kwietnia 2021r. – 31 marca 2022r.
4. Kategorie uczestników konkursu:
I kategoria-czytelnicy w wieku 6-10 lat,
II kategoria-czytelnicy w wieku 11-17 lat,
III kategoria-czytelnicy w wieku 18-30 lat,
IV kategoria-czytelnicy w wieku 31-65 lat,
V kategoria-„Zaczytany Maluch”-czytelnicy w wieku do 5 lat,
VI kategoria-„Zaczytany Senior”-czytelnicy w wieku powyżej 65 lat.
4. Zasady konkursu:
1) Aby wziąć udział w konkursie należy posiadać kartę czytelnika w BCK w Dominowie lub Filii
w Wilczopolu Kolonii.
2) Każdy uczestnik konkursu otrzyma do podpisania Kartę zgłoszenia, która zostanie w
bibliotece oraz Indeks Czytelnika do którego będą zbierane stemple z logo BCK w czasie
trwania konkursu. Za każdą przeczytaną i zwróconą w terminie książkę czytelnik otrzyma
stempel. Jeśli podczas wizyty w bibliotece czytelnik odda więcej niż 1 książkę, liczba ta
zostanie wpisana przy stemplu.
3) Po zebraniu stempli za 30 wypożyczonych i zwróconych w terminie książek, uczestnik
konkursu otrzyma niespodziankę. Po odebraniu niespodzianki uczestnik kontynuuje zbieranie
stempli aż do zakończenia konkursu czyli do dnia 31 marca 2022r.
4) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 23 kwietnia 2022r.
5) Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w maju 2022r. podczas Tygodnia
Bibliotek.
6) Czytelnikiem Roku w danej kategorii zostanie osoba, która w czasie trwania konkursu
zgromadzi największą liczbę przeczytanych książek.

7) Adres mailowy Organizatora konkursu: bck@glusk.pl

§ 2. Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs jest skierowany do czytelników Biblioteki – Centrum Kultury w Dominowie ul.
Rynek 1, oraz jej filii w Wilczopolu Kolonii 161a, posiadających aktywną kartę biblioteczną z
wyłączeniem pracowników BCK.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest :
1) Wypełnienie i podpisanie Karty zgłoszenia, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych, wyrażenie zgody na publikację wizerunku. Kartę zgłoszenia dla osoby
niepełnoletniej, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku osoby
niepełnoletniej podpisuje rodzic lub jej opiekun prawny.
2) Kartę zgłoszenia oraz pozostałe dokumenty należy złożyć w BCK w Dominowie ul. Rynek 1
lub w Filii w Wilczopolu Kolonii 161a.
3) Karty zgłoszenia oraz pozostałe dokumenty są dostępne na stronie internetowej
www.centrumkulturyipromocjigminyglusk.pl oraz w bibliotece w Dominowie i Filii w
Wilczopolu Kolonii 161a.
4) „Indeks Czytelnika” z zebranymi stemplami należy złożyć w terminie od 1 do 21 kwietnia
2022r. w bibliotece w Dominowie lub Wilczopolu Kolonii. Po złożeniu indeksy pozostają w
bibliotece do momentu ogłoszenia wyników oraz odbioru nagród. Po tym czasie indeksy będą
mogły być odebrane przez uczestników konkursu.
5) W przypadku zagubienia indeksu BCK nie wydaje duplikatów z ilością zebranych pieczątek.
Uczestnik może otrzymać nowy indeks i ponownie wziąć udział w konkursie.
6) Jeśli w indeksie nie ma już miejsca na pieczątki uczestnik otrzyma nowy indeks aby
kontynuować uczestnictwo w konkursie.
7) Jeśli uczestnik konkursu ma swoje konto biblioteczne w bibliotece w Dominowie oraz w filii
w Wilczopolu Kolonii otrzymuje jeden indeks i może zbierać stemple w obydwu bibliotekach.
Dla wyróżnienia każda biblioteka ma stempel w innym kolorze.
8) Do indeksu uczestnika konkursu z kategorii wiekowej – „ Zaczytany Maluch” (czytelnicy w
wieku do 5 lat) mogą zostać wpisane tylko książki z działu dziecięcego z poziomu wiekowego I
oraz II.

§ 3. Zasady przyznawania nagród

1. Czytelnika Roku 2021/2022 w każdej kategorii wiekowej wyłoni komisja konkursowa
powołana przez Organizatora.

2. Komisja może przyznać wyróżnienia oraz nagrody specjalne.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 23 kwietnia 2022r. w Światowy Dzień Książki i Praw
Autorskich. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w maju 2022r. podczas
Tygodnia Bibliotek. Dokładny termin zostanie podany w późniejszym czasie.
4. Laureaci nagród głównych, wyróżnień oraz nagród specjalnych otrzymają nagrody
rzeczowe.
5. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

§ 4. Przetwarzanie danych
Informujemy o zasadach dotyczących sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania
danych osobowych podczas konkursu:
1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Biblioteka – Centrum Kultury
Dominów , ul. Rynek 1, 20-388 Lublin (gmina Głusk), reprezentowana przez Dyrektora.
2. Jeśli uczestnik konkursu lub jego opiekun prawny ma pytania dotyczące sposobu i zakresu
przetwarzania jego danych osobowych podczas konkursu w BCK może skontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: iod@pcat.pl lub pisemnie na adres ww.
siedziby Administratora.
3.Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane
i przeprowadzenia konkursu oraz wydania nagród rzeczowych.

w

celu

organizacji

4. Administrator realizując swoje prawa, jak i obowiązki może udostępniać dane osobowe
uczestników innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
a także na podstawie umów powierzenia.
5. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia konkursu, a następnie archiwizowane do
końca roku 2022. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody opiekuna prawnego,
przechowywane są do momentu wycofania zgody lub po osiągnięciu celu, dla którego zostały
zebrane zgodnie z pkt.3.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wskazania i
ustalenia finalistów.
7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, wiek, nr karty
bibliotecznej, nr telefonu, adres e-mail.
8. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
9. Uczestnicy i zwycięzcy konkursu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu,

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Wszelka komunikacja w obszarze danych uczestników i zwycięzców, w tym sprzeciw,
powinny być składane na adres e-mail lub pisemnie – na ww. adres Administratora.
11. Uczestnicy i zwycięzcy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Dodatkowych informacji w kwestiach związanych z konkursem udzielają pracownicy
biblioteki w Dominowie tel. 81 7519005, 507667300 oraz w filii w Wilczopolu Kolonii
tel. 81 7598022.
3. Zgłoszenie się do Konkursu osoby pełnoletniej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie jej danych osobowych jako uczestnika konkursu w zakresie imienia, nazwiska,
wieku, nr karty bibliotecznej, nr telefonu, adresu e-mail, zgody na publikację danych w zakresie
imienia i nazwiska jak i wizerunku jako uczestnika lub zwycięzcy na stronie www i fb
Administratora zgodnie z art. 6 ust 1 lit.a RODO w celach związanych z przeprowadzeniem ww.
konkursu.
4. Zgody pisemnie do Konkursu dołączają osoby niepełnoletnie, zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
KONKURSU„CZYTELNIK ROKU 2021/2022”

KARTA ZGŁOSZENIA
UDZIAŁU W KONKURSIE „CZYTELNIK ROKU 2021/2022”

Dane uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko: ............................................................................
Wiek.............................
Numer karty bibliotecznej............................................................

Dane kontaktowe uczestnika konkursu, rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego
uczestnika konkursu:
Adres e-mail .................................................................................
Numer telefonu............................................................................

Dane kontaktowe są niezbędne w celu poinformowania o wynikach konkursu oraz o odbiorze
nagród. Prosimy wybrać jedną formę kontaktu lub uzupełnić obydwie.

Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu „Czytelnik Roku 2021/2022”
oraz akceptuję jego warunki.

..................................................
.
Miejscowość, data

.......................................................
Czytelny podpis

1.* Wyrażam/ Nie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
………………………………………………… …………………………………….. lat ………..(imię i nazwisko, wiek) oraz
publiczne podanie do wiadomości jego danych osobowych jako uczestnika lub zwycięzcę
konkursu w zakresie imienia, nazwiska, wieku na stronie www i fb Administratora zgodnie z art.
6 ust 1 lit.a RODO w celach związanych z przeprowadzeniem ww. konkursu. Oświadczam, że
zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu. Dane przekazuję dobrowolnie.
……………………………………….
Podpis opiekuna prawnego

2.* Wyrażam/ Nie wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka
………………………………………………… ……………………………………..lat ……. (imię i nazwisko, wiek) jako
uczestnika lub zwycięzcy konkursu i nieodpłatną jego publikację na stronie www i fb
Administratora zgodnie z art. 6 ust 1 lit.a RODO w celach związanych z przeprowadzeniem ww.
konkursu. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu. Dane przekazuję
dobrowolnie.

…………………………………………..
Podpis opiekuna prawnego
*właściwe skreślić
**Brak zgody pisemnej opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej uniemożliwia jej udział w
konkursie.

Klauzula informacyjna dla uczestnika konkursu
1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Biblioteka – Centrum Kultury
Dominów, ul. Rynek 1, 20—388 Lublin ( gmina Głusk) reprezentowana przez Dyrektora.
2. Jeśli uczestnik konkursu lub jego opiekun prawny ma pytania dotyczące sposobu i zakresu
przetwarzania jego danych osobowych podczas konkursu w BCK może skontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: iod@pcat.pl lub pisemnie na adres ww.
siedziby Administratora.
3. Dane osobowe uczestników konkursu w zakresie imienia, nazwiska i wieku, kontaktu, nr karty
bibliotecznej będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz wydania
nagród rzeczowych.

