
Regulamin Konkursu 

„Klimat na czytanie” 

I Informacje Ogólne 
1. Organizatorem Konkursu „Klimat na czytanie” (zwanego dalej: 

Konkursem) jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka 
w Trzebini. 

2. Konkurs jest przeprowadzany w ramach portalu społecznościowego 
Facebook.com (dalej: „Facebook”) na fanpage’u (dalej: Fanpage) 

dostępnym pod adresem https://www.facebook.com 

3. Uczestnikiem konkursu może być każdy użytkownik Facebooka, który jest 
czytelnikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Trzebini 

oraz spełnia warunki zawarte w niniejszym Regulaminie i postępuje 

zgodnie z Regulaminem Facebooka (https://www.facebook.com) 
4. Facebook nie ponosi z tytułu organizacji Konkursu przez Miejską 

Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka w Trzebini żadnych obowiązków 

ani zobowiązań wobec Uczestników i jest zwolniony z wszelkiej 
odpowiedzialności względem Uczestników. 

5. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny. 

6. Konkurs trwa od godz. 20:00 w dn. 10 października 2020r. do godz. 20:00 
w dn. 13 października 2020 r. 

7. Skład Komisji Konkursowej: 

- Marta Sikora- Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka 
w Trzebini 

- Monika Kłak-Gorlewicz – Zastępca Kierownika ds. Merytorycznych 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Trzebini  
- Małgorzata Piotrowska - pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej 

im. Adama Asnyka w Trzebini 
8. Komisja Konkursowa czuwa nad poprawnym przebiegiem Konkursu. 

9. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do dnia 16 października 2020 roku 

poprzez publikację wyników na Fanpage’u. 
 

II Zasady 
1. Konkurs polega na rozwiązaniu jak największej ilości zadań, które będą 

publikowane na Fanpage’u Biblioteki w czasie trwania Nocy Bibliotek 
2020.  

https://facebook.com/
https://www.facebook.com/mbp.trzebinia/
https://www.facebook.com/legal/terms


2. Uczestnicy rozwiązania zadań przesyłają drogą mailową na adres 

wd@mbp.trzebinia.pl  

3. Autor zdjęcia publikując własny wizerunek wyraża zgodę na jego 
przetwarzanie zgodnie z celami niniejszego Konkursu. 

4. Autor zdjęcia nie możne publikować cudzego wizerunku bez zgody osoby 

na nim przedstawionej, za wyjątkiem sytuacji, gdzie osoba, której 
wizerunek ma być rozpowszechniony, jest osobą powszechnie znaną, a jej 

wizerunek utrwalono w związku z pełnieniem przez nią funkcji 

publicznych (w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych) 
lub wizerunek osoby stanowi jedynie szczegół całości takiej jak 

zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. 

5. Aby rozwiązane zadanie zostało uznane za prawidłowo zgłoszone, do 
każdego należy dołączyć zdanie: „Akceptuję regulamin”. 

6. Zgłoszenia dokonane bez akceptacji regulaminu nie będą oceniane przez 

Komisję Konkursową. 
7. Zadania przesłane po godz. 20:00 w dn. 13 października 2020 r. nie będą 

oceniane przez Komisje Konkursową. 
8. Wśród prawidłowych zgłoszeń Komisja Konkursowa dokona subiektywnej 

oceny zadań przyznając odpowiednią liczbę punktów. 

9. Uczestnicy biorący udział w Konkursie, poprzez zamieszczenie 
sformułowania: „Akceptuję Regulamin” oświadczają: 

 

Poprzez zamieszczenie oświadczenia „Akceptuję Regulamin” 
potwierdzam, że znane są mi zasady Konkursu „Klimat na czytanie”, 

akceptuję Regulamin i warunki uczestnictwa w Konkursie oraz 

oświadczam, że jestem autorem dzieła lub mam prawo do jego 
wykorzystania. Dzieło nie narusza praw autorskich oraz prawa ochrony 

wizerunku osób trzecich. Wyrażam zgodę na bezpłatną publikację zdjęcia 

na profilu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Trzebini na 
portalu Facebook oraz na stronie https://mbp.trzebinia.pl. Ponadto 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby 

organizacji Konkursu zgodnie z zasadami przetwarzania danych 
osobowych przez portal Facebook oraz Miejską Bibliotekę Publiczną im. 

Adama Asnyka w Trzebini zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie 
https://www.facebook.com 

Zamieszczenie sformułowania „Akceptuję Regulamin” jest dobrowolne, 

lecz jego nieopublikowanie przy każdym zadaniu w czasie trwania 
Konkursu wyklucza zadanie z udziału w Konkursie. 

 

mailto:wd@mbp.trzebinia.pl
http://www.mbp.trzebinia.pl/
https://www.facebook.com/pg/mbp.trzebinia/about/


III Wyniki I Nagrody 
1. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa dokona wyboru trzech 

zestawów zadań, które uzyskały największą liczbę punktów i przyzna 

miejsca I, II i III tym samym wyłaniając zwycięzców – osoby, które 

w sposób prawidłowy dokonały zgłoszenia w Konkursie. 

2. Komisja Konkursowa może nie przyznać któregoś z miejsc, może przyznać 

miejsca ex aequo oraz przyznać wyróżnienia. 

3. Nagrodami w Konkursie są zestawy upominkowe. 

4. Zwycięzca, może odebrać nagrody osobiście w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej im. Adama Asnyka w Trzebini do 14 dni po ogłoszeniu 

komunikatu o możliwości odbioru nagród, który zostanie opublikowany 

za pośrednictwem Fanpage’a. 

5. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową mają charakter ostateczny 

i rozstrzygający. 

6. Interpretacja ewentualnych spornych zapisów niniejszego Regulaminu 

przez Komisję Konkursową ma dla Uczestników charakter wiążący i 

ostateczny. 


