
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie 

Regulamin konkursu czytelniczego dla dzieci pt. „Pojedynek na kropki”. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki konkursu „Pojedynek  

na kropki”, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do konkursu. 

2. Organizatorem konkursu „Pojedynek na kropki” (dalej „Konkursu”)  

oraz fundatorem nagród jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie z siedzibą  

w Olsztynie, ul. 1 Maja 5, 10-117 Olsztyn (zwana dalej  Organizatorem). 

3. „Pojedynek na kropki” to konkurs mający na celu: 

- popularyzację dziecięcej literatury współczesnej i klasycznej, 

- rozwijanie aktywności czytelniczej wśród młodych czytelników. 

4. Konkurs nie narusza ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie 

narusza postanowień art. 29 tej ustawy. 

5. Czas trwania Konkursu: od dnia 15.01.2018 r. do dnia 15.05.2018 r. 

6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji  

na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora. 

Konkurs prowadzony jest w Piątce - Bibliotece Dzieci i Młodzieży, ul. Żołnierska 11C, 

10-558 Olsztyn. 

 

II.   WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 8-12 lat posiadających kartę biblioteczną 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. 

2. Konkurs polega na zbieraniu przez Uczestników punktów na zasadach określonych  

w Regulaminie.  

3. Wzięcie udziału w Konkursie następuje poprzez odebranie przez Uczestnika Karty 

Uczestnika wydawanej przez bibliotekarza w Piątce - Bibliotece Dzieci i Młodzieży,  

ul. Żołnierska 11C, 10-558 Olsztyn. Karta Uczestnika oznaczona jest imieniem  

i nazwiskiem Uczestnika oraz numerem jego karty bibliotecznej i może być wydana 

każdemu Uczestnikowi jednorazowo.  

4. Karta Uczestnika służy do zbierania punktów na zasadach określonych poniżej. 

5. Punkty przyznawane są następująco: 

a) 1 pkt - za wypożyczenie książki lub audiobooka z listy, która stanowi załącznik  

do Regulaminu, 

b) 1 pkt – za udział w tematycznym spotkaniu literackim w siedzibie Piątki - Biblioteki 

Dzieci i Młodzieży, ul. Żołnierska 11C, 10-558 Olsztyn, którego termin zostanie 

każdorazowo podany do wiadomości na stronie internetowej Piątki 

http://piątka.wbp.olsztyn.pl/ oraz na Facebooku Piątki 

https://www.facebook.com/piatkawbpolsztyn/ oraz w siedzibie biblioteki. W okresie 

trwania Konkursu przewidziane są ogółem 3 spotkania: w lutym, w marcu  

i w kwietniu, 

c) 2 pkt – wykonanie zadania w postaci poprawnej odpowiedzi na pytanie dotyczące 

treści lub okładki książki lub audiobooka z listy. 

6. Punkty będą przyznawane do 15.05.2018 r. 

7. Po zakończeniu Konkursu Kartę Uczestnika należy dostarczyć do Piątki - Biblioteki 

Dzieci i Młodzieży, ul. Żołnierska 11C, 10-558 Olsztyn do 19.05.2018 r. – po tym 

terminie Karty nie będą przyjmowane. 

8. Uczestnik nie może mieć wypożyczonych jednocześnie więcej niż 2 książki  

lub 2 audiobooki z listy stanowiącej załącznik do Regulaminu. Książka lub audiobook są 

wypożyczane na miesiąc bez możliwości przedłużenia terminu.  

9. W przypadku stwierdzonej przez Organizatora próby ingerencji Uczestnika w liczbę 

zapisanych na Karcie Uczestnika Punktów, Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany. 

http://piątka.wbp.olsztyn.pl/
https://www.facebook.com/piatkawbpolsztyn/


III. PRZEBIEG I SPOSÓB NAGRADZANIA 

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana w tym celu Komisja konkursowa. 

2. Komisję powołuje Organizator. 

3. Nagrody przysługują Uczestnikom z największą liczbą zdobytych punktów. 

 

IV. NAGRODY 

1. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie oraz za pomocą 

poczty elektronicznej w terminie do dnia 02.06.2018 r. 

2. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. 

 

V. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Konkursu lub stwierdzonych 

naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty 

elektronicznej na adres: wbp@wbp.olsztyn.pl.  

2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, 

nazwisko oraz opis reklamowanego zgłoszenia. 

3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane, nie później jednak  

niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 

4. Nadawca reklamacji lub zgłoszenia zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą 

elektroniczną na adres e-mail, z którego została przysłana wiadomość zawierająca treść 

reklamacji. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.01.2018 r. Organizator zastrzega sobie prawo 

zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych 

lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację Konkursu. Zmiany zostaną 

ogłoszone na stronie http://piątka.wbp.olsztyn.pl/ 

2. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją Regulaminu 

oraz wyrażeniem zgody przez rodzica lub opiekuna na publikację imienia i nazwiska 

dziecka - Uczestnika Konkursu na stronach informacyjnych Wojewódzkiej Biblioteki 

Publicznej w Olsztynie i w innych materiałach w celach informacyjnych i promocyjnych. 

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Konkursu jest 

Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny  

do przystąpienia do Konkursu przez Uczestnika. Dane osobowe uczestników Konkursu 

będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności 

niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Rodzicom lub opiekunom 

dziecka – Uczestnika Konkursu przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian 

lub usunięcia. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, 

których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.  

5. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem 

w Konkursie. 

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

7. Niniejszy Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników na stronie internetowej 

Piątki http://piątka.wbp.olsztyn.pl/ 

 

 

 

 

 

http://piątka.wbp.olsztyn.pl/
http://piątka.wbp.olsztyn.pl/

