
Regulamin konkursu Czytelniczy Challenge 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki przeprowadzenia oraz uczestniczenia w 

Konkursie Czytelniczy Challenge. 

2. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna w Piasecznie – Biblioteka Główna ul. Jana 

Pawła II 55, 05-500 Piaseczno. 

3. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami 

Regulaminu. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zobowiązanie do przestrzegania 

postanowień Regulaminu. 

4. Konkurs ma charakter lokalny. 

Zasady i warunki uczestniczenia w Konkursie 

1. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać Zadanie Konkursowe zgodne z tematem danego 

miesiąca i dostarczyć je do biblioteki razem z Kartą Zgłoszenia. 

2. Zadanie Konkursowe polega napisaniu krótkiej (minimum 3 maksimum 5 zdań) recenzji książki 

na temat wyznaczony w danym miesiącu. 

3. Udział w konkursie mogą wziąć mieszkańcy Powiatu Piaseczyńskiego, którzy ukończyli 16 r.ż. 

4. Karta Zgłoszenia udziału oraz Karta Zadania są dostępne w siedzibie Biblioteki oraz na stronie 

www.biblioteka-piaseczno.pl. 

5. Kartę zgłoszenia udziału wraz z Kartą Zadania należy dostarczyć: 

a. osobiście do dowolnej placówki Biblioteki Publicznej w Piasecznie, lub 

b. mailowo na adres konkurs@biblioteka-piaseczno.pl w tytule wpisując “Czytelniczy 

Challenge” i miesiąc, którego Zadanie dotyczy (np. “Czytelniczy Challenge styczeń”). 

6. Każdego miesiąca jedna osoba może złożyć tylko jedno Zadanie Konkursowe. W przypadku 

większej liczby zgłoszeń, niż przewiduje niniejszy Regulamin, Organizator zastrzega sobie 

prawo do uwzględnienia tylko pierwszego nadesłanego Zadania Konkursowego (decyduje data 

zgłoszenia). 

7. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych są dobrowolne i są jednoznaczne z 

zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. 

8. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy oraz przedstawiciele Organizatora. 

Przebieg konkursu 

1. Konkurs trwać będzie od 12.01 do 31.12.2021 r. 

2. Terminy zgłoszenia udziału w Konkursie dla poszczególnych miesięcy: 
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a. styczeń - zgłoszenia należy dostarczyć do 26.01 

b. luty - zgłoszenia należy dostarczyć do 23.02 

c. marzec - zgłoszenia należy dostarczyć do 26.03 

d. kwiecień - zgłoszenia należy dostarczyć do 27.04 

e. maj - zgłoszenia należy dostarczyć do 26.05 

f. czerwiec - zgłoszenia należy dostarczyć do 25.06 

g. lipiec - zgłoszenia należy dostarczyć do 27.07 

h. sierpień - zgłoszenia należy dostarczyć do 26.08 

i. wrzesień - zgłoszenia należy dostarczyć do 27.09 

j. październik - zgłoszenia należy dostarczyć do 26.10 

k. listopad - zgłoszenia należy dostarczyć do 25.11 

l. grudzień - zgłoszenia należy dostarczyć do 27.12 

3. Na początku każdego miesiąca na stronie www.biblioteka-piaseczno.pl zostanie opubikowana 

informacja określająca temat Zadania Konkursowego na dany miesiąc. 

4. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz wyłonienia Laureatów 

Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą 

bibliotekarze z Biblioteki Głównej. 

5. Komisja oceni prace i wyłoni Laureatów według kryteriów: 

a. zgodność pracy z tematem, 

b. użycie literackiego języka, 

c. oryginalność oraz kreatywność. 

6. Komisja spośród nadesłanych prac wyłoni po jednym Laureacie każdego miesiąca. 

7. Spośród laureatów miesięcznych, 31 grudnia 2021 komisja wybierze laureata rocznego. 

8. Laureaci miesięczni będą poinformowani o wygranej mailowo lub telefonicznie na adres lub 

numer telefonu, który podali w Karcie Zgłoszenia, ostatniego dnia roboczego każdego 

miesiąca. 

9. Laureat roczny zostanie poinformowany o wygranej mailowo lub telefonicznie na adres lub 

numer telefonu, który podał w Karcie Zgłoszenia do 31.12.2021 r. 

10. Organizator przewiduje również możliwość przyznania Wyróżnień. 

11. Laureaci otrzymają Nagrody rzeczowe. 

12. Prace niespełniające warunków niniejszego Regulaminu nie zostaną dopuszczone do 

Konkursu. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieudaną próbę dostarczenia Zgłoszenia 

Konkursowego. 
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Prawa autorskie 

1. Poprzez udzielenie odpowiedzi konkursowej, Uczestnik oświadcza, że: 

a. jest autorem Zadania Konkursowego, 

b. Zadanie Konkursowe nie narusza praw, w tym praw autorskich oraz innych praw 

wyłącznych, osób trzecich; 

2. Wyłączną odpowiedzialność za naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa 

oraz praw osobistych i majątkowych osób trzecich w wykonaniu Zadania Konkursowego, 

ponosi Uczestnik. 

3. Organizator, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji 

niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych, 

będących utworami w rozumieniu Ustawy, w celu przeprowadzenia Konkursu oraz 

promocji działań Organizatora. 

4. Nadesłane Zadania Konkursowe mogą być rozpowszechniane przez Organizatora w formie 

drukowanej oraz w sieci Internet. 

Nagroda 

1. Nagrodą miesięczną w konkursie jest bon podarunkowy do salonów Empik o wartości 50 zł. 

2. W celu otrzymania Nagrody miesięcznej Laureat będzie zobowiązany do jej odbioru osobistego 

do czternastego dnia kolejnego miesiąca  w Bibliotece Publicznej w Piasecznie, 

ul. Jana Pawła II 55, Piaseczno. 

3. Nagrodą roczną w konkursie jest czytnik e-booków InkBook Prime HD z pokrowcem. 

4. W celu otrzymania Nagrody rocznej Laureat będzie zobowiązany do jej odbioru osobistego 

do 31.01.2022 r.  w Bibliotece Publicznej w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55, Piaseczno. 

5. W przypadku nieodebrania Nagrody przez Laureatów, Nagroda przechodzi  na rzecz 

Organizatora. 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 

2. Celem przetwarzania danych jest możliwość wzięcia udziału w  Konkursie oraz promocja 

działalności Organizatora. 

3. Organizator pozyska od Uczestników tylko niezbędny do realizacji usługi zakres danych 

osobowych. 

4. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe (Imię i Nazwisko Laureatów oraz 

Wyróżnionych) na stronie internetowej https://biblioteka-piaseczno.pl/, na Facebooku pod 
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adresem https://www.facebook.com/biblioteka.piaseczno/ oraz YouTube na kanale 

https://www.youtube.com/channel/UC-UXLZ7wHpon6MiMmezSB4A/. W związku z 

transferem danych do serwisu Facebook oraz Google Usługodawca informuje, że spółki 

przystąpiły do programu Tarcza Prywatności UE-USA, co zgodnie z przyjętymi postanowieniami 

programu oznacza przetwarzanie danych zgodnie z przepisami RODO. 

a. Facebook Inc: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC 

b. Google LCC: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI 

5. Dane (Imię i Nazwisko Laureatów oraz Wyróżnionych) przetwarzane w związku z udziałem 

w Konkursie mogą być udostępniane lokalnej prasie: „Gazeta Piaseczyńska”, „Kurier 

Południowy”, „Przegląd Piaseczyński”, „Przystanek Zalesie”, „Sąsiedzi” oraz na lokalnych 

portalach informacyjnych: piasecznonews.pl, wirtualnepiaseczno.pl, piaseczno4u.pl, 

iTVPiaseczno.pl, jozefoslaw24.pl, Piaseczno.eu, Piaseczno.pl, mojepiaseczno.pl, 

naszepiaseczno.pl, Piaseczno.dlawas.info. 

6. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie 

przepisów prawa oraz podmiotom, którym Organizator powierzył dane w celu prawidłowego 

wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności. 

7. Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika, a jeśli to konieczne jego rodzica lub opiekuna 

prawnego. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak 

będzie to konieczne w związku z realizacją Konkursu oraz promocją działalności Organizatora. 

8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. Wyjaśnień 

w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych e-

mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl. 

Reklamacje i odpowiedzialność 

1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

2. Jeżeli Uczestnik ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji Wydarzeń może wnieść reklamację 

w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres kontakt@biblioteka-piaseczno.pl. 

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. Uczestnik zostanie powiadomiony 

o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, z którego została 

złożona reklamacja. 
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3. Uczestnik, jego opiekun prawny lub rodzic ponosi odpowiedzialność za szkody materialne 

oraz wobec osób trzecich, wyrządzone przez Uczestnika podczas udziału w Konkursie. 

Zgłoszenia i wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tego tytułu przeciwko Organizatorowi, 

wszelkie koszty powstałe w wyniku Zgłoszenia takich roszczeń ponosi Uczestnik. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieudaną próbę dostarczenia Zadania 

Konkursowego przez Uczestnika. 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej biblioteka-piaseczno.pl w sposób 

umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe, przechowywanie i odtwarzanie 

w zwykłym toku czynności. 

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach 

nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie 

obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana 

nie naruszy praw nabytych Uczestnika. 

4. Zasady udziału i przebiegu Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. 
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