
 

 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU WAKACYJNEGO 

  „Zostań bajkowym bohaterem z książki” 

  

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Ryglicach z siedzibą w: ul. Ks. J. Wyrwy 2,                 

33-160 Ryglice, zwaną w dalszej części Regulaminu „Organizatorem” oraz filie w Lubczy i Zalasowej. 

 

II. Cele Konkursu 

- możliwość zaprezentowania postaci z książki                                                                                                                                         

- pobudzanie wyobraźni  i twórczego myślenia                                                                                                                 

- popularyzacja czytelnictwa 

 

III. Zasady konkursu 

1. Konkurs prowadzony jest na stronie Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryglicach na Facebooku na zasadzie 

ilości “lajków”. 

- termin nadsyłania zdjęć od 01.08.2020 do 21.08.2020 

- głosowanie: od 24.08.2020 do 30.08.2020 do godziny 24:00 

- wyniki konkursu zostaną podane 31.08.2020 o godzinie 11:00 na fanpagu Gminnej Biblioteki Publicznej                   

w Ryglicach 

2. Zwycięzcy zostaną poinformowani o szczegółach i terminie odbioru nagród w wiadomości prywatnej. 

3. Nagrody będą do odbioru osobistego w siedzibie Organizatora. 

4. Konkurs dotyczy indywidualnych uczestników.  

5. Udział w Konkursie jest nieodpłatny a Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym 

terminie. 

6. Udział w Konkursie możliwy jest poprzez posiadanie aktywnego konta na Facebooku, polubieniu profilu -

Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryglicach, jak również przesłanie na adres e-mail: gbp_ryglice@op.pl zdjęcia 

konkursowego. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do moderowania treści na Facebooku związanej z konkursem (odpowiedzi, 

opisów, komentarzy) dodawanych przez Uczestników, jeżeli w odczuciu Organizatora mogą one być sprzeczne              

z prawem, regulaminem portalu Facebook.com, niniejszym Regulaminem, dobrymi obyczajami, obrażać uczucia 

lub prawa innych osób, zawierać treści pornograficzne bądź drastyczne, naruszające interes i dobre imię Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Ryglicach, bądź nie związane z Konkursem. 

 

IV. Warunki uczestnictwa w Konkursie   

1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 14 lat z terenu Gminy Ryglice  (za zgodą 

rodziców/opiekunów prawnych, posiadających aktywny profil na portalu Facebook). 

2. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie przebrania zgodnie z hasłem konkursu „Zostań bajkowym 

bohaterem z książki”, wykonanie fotografii i przesłanie jej drogą mailową na adres e-mail  gbp_ryglice@op.pl, 

wpisując w tytule e -maila „Konkurs wakacyjny”, w treści maila prosimy o podanie autora (uczestnika 

konkursu), nazwy postaci, którą przedstawia oraz numer telefonu kontaktowego. 

3. Konkurs odbywa się zgodnie z wprowadzonym w kraju stanem epidemiologicznym. Uczestnicy zobowiązani 

są do przestrzegania zasad kwarantanny.  



4. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie (nie dopuszcza się prac zbiorowych). 

5. Laureatem Konkursu jest osoba której nazwisko zostało podane podczas zgłaszania pracy konkursowej. 

6. Wszystkie fotografie zostaną umieszczone w specjalnie ku temu dedykowanym albumie na fanpagu 

Organizatora w dniu 31.08.2020r. 

7. Konkurs oparty jest o zasadę: “ilość lajków”. Wygrywa osoba, której zdjęcie otrzyma najwięcej polubień. 

Osoby, których zdjęcia konkursowe zdobędą mniej lajków zobowiązują się, że nie będą rościć żadnych pretensji, 

ani nie będą ubiegać się o żadne odszkodowanie, zadośćuczynienie, przeprosiny od organizatora. 

 

V. Przetwarzanie Danych Osobowych i Prawa Autorskie 

1. Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy Regulamin uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych podanych  w oświadczeniu, stanowiącym załącznik do regulaminu- który należy doręczyć/przesłać 

razem ze zdjęciem. W imieniu osób niepełnoletnich zgody udzielają rodzice lub opiekunowie prawni. 

Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Ryglicach z siedzibą ul. 

Ks. J. Wyrwy 2, 33-160 Ryglice. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia  10 maja 2018r. o ochronie 

danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu oraz w związku z wydaniem 

nagrody. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania na fanpage’u zdjęć osób , które wzięły udział                               

w konkursie, zarówno w trakcie jak i po zakończeniu konkursu. 

 

IV. Postanowienia końcowe  

1. Fotografie przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.   

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Ryglicach.  

3. Organizator ma prawo, w każdym czasie okresu trwania Konkursu, zmienić Regulamin, z tym że w przypadku 

zmian w Regulaminie, zamiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników.  

4. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników umieszczając 

odpowiednie informacje na fanpage’u Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryglicach. 

5. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator 

zastrzega sobie prawo do przedłużenia, zawieszenia, przerwania Konkursu na czas działania siły wyższej.  

6. Przynosząc/wysyłając oświadczenie Uczestnik jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje regulamin 

konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


