REGULAMIN KONKURSU
„Literacki Dzień Dziecka”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu, dalej „Konkurs”, jest Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce z siedzibą
przy ul. Piłsudskiego 38, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs jest ogłoszony i organizowany za pośrednictwem profilu prowadzonego w ramach
internetowego serwisu społecznościowego Facebook dostępnego pod adresem:
https://www.facebook.com/bibliotekapedagogicznaostroleka/ oraz kanału YouTube dostępnego
pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCPs5B9S0rNMgpWM2FBn4HQA
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany,
administrowany ani też tworzony we współpracy z serwisem społecznościowym Facebook oraz
kanałem YouTube.
§ 2 Zasady konkursu
1. Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnik konkursu, dalej „Uczestnik” powinien:
a. posiadać konto w serwisie Facebook
b. wysłuchać podcastu dotyczącego konkursu zamieszczonego na kanale YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCPs5B9S0rNMgpWM2FBn4HQA
c. na profilu Facebook https://www.facebook.com/bibliotekapedagogicznaostroleka/ pod
postem konkursowym zapisać odpowiedź na konkursowe pytanie i zamieścić ją w komentarzu
2. Konkurs zaczyna się w dniu 1 czerwca 2021 roku o godz. 8:00, a kończy w dniu 1czerwca 2021
roku o godz. 23:59.
3. Uczestnictwo w konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
4. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez zamieszczenie odpowiedzi na pytanie konkursowe
w serwisie Facebook w komentarzu pod postem konkursowym, co stanowi akceptację niniejszego
Regulaminu.
5. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. W imieniu dziecka odpowiedź
może przesłać jego rodzić lub pełnoprawny opiekun z własnego konta w serwisie Facebook.
§ 3 Przebieg konkursu
1. W celu przeprowadzenia Konkursu powołana została Komisja Konkursowa.
2. Uwzględniając wszystkie odpowiedzi konkursowe zamieszczone w terminie od dnia 1 czerwca
2021 roku od godz. 8:00 do dnia 1 czerwca 2021 roku do godz. 23:59, Komisja Konkursowa
wylosuje i ogłosi 3 (sł. trzech) zwycięzców.
3. Informacja o zwycięzcach zostanie opublikowana na profilu
https://www.facebook.com/bibliotekapedagogicznaostroleka/ w dniu 2 czerwca 2021 roku.
Zwycięzcy zostaną również poinformowani w wiadomości prywatnej.
4. Zwycięzca zobowiązany jest w ciągu 7 dni od dnia publikacji informacji o Zwycięzcach odebrać
nagrodę z siedziby Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce.
5. Niezachowanie wskazanego w punkcie 4 powyżej terminu, a także podanie nieprawidłowych
danych skutkuje utratą prawa do nagrody, która pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
§ 4 Nagrody
1. Pula nagród w Konkursie: 3
2. Nagrodami w konkursie jest 3 zestawy, w skład których wchodzą:
a. 2 książki Wydawnictwa RM
b. torba od Organizatora
c. notes od Organizatora

d. notes z karteczkami indeksującymi od Organizatora
d. długopis od Organizatora
§ 5 Dane osobowe
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych
osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy
od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych na potrzeby Konkursu, jest Biblioteka
Pedagogiczna w Ostrołęce z siedzibą w Ostrołęce, ul. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka.
2. Z Biblioteką można się skontaktować:
a. telefonicznie pod numerem: 29 764 21 29
b. pod adresem e-mail: sekretariat@bp.ostroleka.pl
c. pisemnie, przesyłając korespondencję na wyżej wskazany adres
d. w siedzibie Biblioteki
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, e-mail: iod@ckziu.ostroleka.pl lub pisemnie na
adres wskazany powyżej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu
5. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych, ich poprawiania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Konkursu.
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora http://bp.ostroleka.pl/
2. Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu, zasad przebiegu oraz
rozstrzygnięcia Konkursu w czasie jego trwania. Informacje o jakichkolwiek zmianach
wskazanych powyżej będą opublikowane na stronie
https://www.facebook.com/bibliotekapedagogicznaostroleka/
3. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.
z 2008 r. poz. 165 z późn. zm.).

