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REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2019 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ MIEJSKĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ                              

W JASTRZĘBIU-ZDROJU 

 

1. Regulamin Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu Czytelnik Roku 2019 jest Miejska Biblioteka Publiczna                     

w Jastrzębiu-Zdroju. 

2. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji, przebiegu Konkursu oraz wyboru 

zwycięzców, Organizator powoła Komisję Konkursu.  

 

2. Uczestnicy Konkursu i Zgłoszenia 

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba posiadająca kartę biblioteczną i będąca 

aktywnym czytelnikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju. 

2. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach: 

• czytelnicy niepełnoletni (w wieku 7-18 lat), 

• czytelnicy pełnoletni (w wieku od 19). 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie i podpisanie Karty Zgłoszenia                 

i złożenie jej w dowolnej Bibliotece. 

4. W przypadku czytelnika niepełnoletniego Karta Zgłoszenia powinna zostać podpisana 

przez opiekuna prawnego.  

5. Każdy z uczestników Konkursu ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego 

Regulaminu. 

 

3. Zasady Konkursu 

1. Konkurs trwa od 1 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

2. Celem Konkursu jest popularyzowanie czytelnictwa oraz zachęcanie do korzystania                    

z usług bibliotecznych. 

3. Zadaniem uczestników Konkursu jest zbieranie punktów na specjalnej Karcie 

Konkursowej.  

4. Punkty przyznawane będą według poniższych zasad: 

• 1 wypożyczony i udostępniony egzemplarz: książka, prasa, audiobook, ebook, DVD, 

DVD-BD, CD i inne dokumenty dźwiękowe – 1 punkt (nie dotyczy prolongat); 

• udział w działaniach kulturalno-edukacyjnych organizowanych przez Miejską Bibliotekę 

Publiczną w Jastrzębiu-Zdroju np. spotkania autorskie, Kawiarenka „Pod Sową”, 

wernisaże, koncerty, spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, warsztaty i in. –                       

2 punkty za 1 wydarzenie. 

5. Karty wypełniane będą tylko podczas spotkań w Bibliotece, w przypadku gdy uczestnik 

Konkursu zapomni Karty Konkursowej, nie będzie miał możliwości wpisania punktów              

w innym terminie. 
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6. Punkty za wypożyczenia i udostępnienia materiałów bibliotecznych będą wpisywane 

podczas wypożyczenia w Bibliotece.  

7. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do złożenia Karty Konkursu najpóźniej                          

do 3 stycznia 2020 r. w Bibliotece Głównej lub w filiach bibliotecznych. 

 

 

4. Zwycięzcy Konkursu i Nagrody 

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni po podliczeniu wszystkich punktów, które 

otrzymali podczas trwania Konkursu.  

2. W każdej z Bibliotek działających w sieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-

Zdroju nagrodzeni zostaną najaktywniejsi uczestnicy Konkursu. 

3. Organizator przewiduje dla Zwycięzców w każdej z Bibliotek działających w sieci 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju nagrody książkowe. 

4. Tytuł Czytelnika Roku 2019 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju 

przyznany będzie najaktywniejszemu uczestnikowi Konkursu, który łącznie zdobędzie 

największą liczbę punktów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej uczestników Konkursu 

otrzyma równą liczbę punktów o zwycięstwie zdecyduje ilość punktów zdobytych za 

uczestnictwo w działaniach kulturalno-edukacyjnych organizowanych przez Miejską 

Bibliotekę Publiczną w Jastrzębiu-Zdroju. Decyzję podejmie Komisja Konkursowa. 

5. Tytuł Najaktywniejszego Czytelnika Roku przyznany zostanie w dwóch kategoriach 

wiekowych. 

6. Zdobywca tytułu Najaktywniejszego Czytelnika Roku otrzyma nagrodę główną w każdej 

kategorii wiekowej: 

a) czytelnicy niepełnoletni (w wieku 7-18 lat) tablet i udział w sesji zdjęciowej                       

w Bibliotece.  

b) czytelnicy pełnoletni (w wieku od 19) laptop i udział w sesji zdjęciowej w Bibliotece.  

7. Uczestnicy, którzy zdobędą II i III miejsce otrzymają nagrody książkowe i udział                      

w sesjach zdjęciowych w Bibliotece. 

8. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie lub e-mailowo i zaproszeni na 

uroczyste rozdanie nagród. 

9. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi w styczniu 2020 r. 

10. Warunkiem odbioru nagród jest: 

   a) okazanie do wglądu dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość; 

   b) pisemne potwierdzenie odbioru nagrody; 

   c) w przypadku uczestnika niepełnoletniego odbiór nagrody głównej – tabletu, powinien 

zostać pokwitowany przez opiekuna prawnego. 

11. W przypadku nie zgłoszenia się po odbiór nagrody do 30.01.2020r. w Bibliotece Głównej, 

ul. Wielkopolska 1a prawo do nagrody wygasa. 

12. Decyzje Komisji Konkursu w sprawie przyznania nagrody są nieodwołalne. 

13. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. 
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5. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-

Zdroju, adres: ul. Wielkopolska 1 a,  44-335 Jastrzębie-Zdrój, 

NIP 633-000-95-56, REGON 001003992 

e-mail: biblioteka@biblioteka.jastrzebie.pl, tel. 32 4717697,  32 4716768 

a. Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@biblioteka.jastrzebie.pl 

2. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją i udziałem w Konkursie 

CZYTELNIK ROKU 2019 organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną                       

w Jastrzębiu-Zdroju. 

3. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom i organom. 

4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

5. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych, ma prawo tę zgodę wycofać. 

6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego 

przetwarzanie danych osobowych. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie. Odmowa podania 

danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie. 

8. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny do zorganizowania i przeprowadzenia 

konkursu i archiwizacji dokumentów dotyczących konkursu. 

9. Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju nie podejmuje zautomatyzowanych 

decyzji na podstawie analizy danych (w tym o profilowaniu). 

 

6. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.biblioteka.jastrzebie.pl 

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym 

Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora. 

3. Organizator zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian z Regulaminie. 
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