
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie 

Regulamin konkursu czytelniczego dla dzieci i młodzieży pt. „Pojedynek z tytułami”. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

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

z tytułami”, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do konkursu. 

2. Organizatorem konkursu „Pojedynek z tytułami” (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 z tytułami” to konkurs mający na celu: 

- popularyzację dziecięcej i młodzieżowej 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 15.11.2019 r. do dnia 21.03.2020 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. 1 Maja 5,  

10-117 Olsztyn. 

 

II.   WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat posiadających kartę 

biblioteczną Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. 

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

w Regulaminie.  

3. Uczestnicy będą zdobywali punkty w dwóch kategoriach wiekowych: 

a) I kategoria: czytelnicy w wieku 6-10 lat 

b) II kategoria: czytelnicy w wieku 11-15 lat. 

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

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

ul. 1 Maja 5, 10-117 Olsztyn. Karta Uczestnika oznaczona jest imieniem  

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

każdemu Uczestnikowi jednorazowo.  

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest ponadto wypełnienie i podpisanie przez rodzica 

lub opiekuna prawnego Uczestnika Karty Zgłoszenia dla osoby niepełnoletniej (załącznik  

nr 1) oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2).  

6. Formularze: Karta Zgłoszenia oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych są dostępne 

na stronie internetowej http://piątka.wbp.olsztyn.pl/ oraz w Piątce - Bibliotece Dzieci  

i Młodzieży, ul. 1 Maja 5, 10-117 Olsztyn. 

7. Do udziału w Konkursie można przystąpić w dowolnym dniu w okresie jego trwania,  

czyli od dnia 15.11.2019 r. do dnia 21.03.2020 r. 

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

9. Punkty przyznawane są następująco: 

a) 1 pkt  –  za wypożyczenie książki lub audiobooka, 

b) 2 pkt – za wypożyczenie książki z listy, przypisanej odpowiednio do I lub II kategorii 

wiekowej. Lista stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu. Każdy Uczestnik może zdobyć 

maksymalnie 20 pkt za wykonanie tego zadania, 

c) 3 pkt – za udział w tematycznym spotkaniu literackim w siedzibie Piątki - Biblioteki 

Dzieci i Młodzieży, ul. 1 Maja 5, 10-117 Olsztyn, którego termin zostanie podany  

do wiadomości na stronie internetowej Piątki http://piątka.wbp.olsztyn.pl/,  

na Facebooku Piątki https://www.facebook.com/piatkawbpolsztyn/ oraz w siedzibie 

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


biblioteki. W okresie trwania Konkursu przewidziane jest 1 spotkanie w okresie trwania 

szkolnych ferii zimowych, 

d) 10 pkt – za napisanie krótkiej recenzji lub narysowanie ilustracji do wybranej przez 

Uczestnika książki. Objętość recenzji musi mieścić się  

w 10-15 zdaniach. Ilustracja może być wykonana dowolną techniką na kartce formatu 

A4. Praca musi zostać podpisana imieniem i nazwiskiem jej autora. Należy również 

podać tytuł i autora wybranej książki. Każdy Uczestnik w okresie trwania Konkursu 

może jednorazowo zdobyć 10 pkt za wykonanie jednego wybranego przez siebie 

zadania.   

10. Punkty będą przyznawane do 21.03.2020 r.  

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

i Młodzieży, ul. 1 Maja 5, 10-117 Olsztyn do 31.03.2020 r. – po tym terminie Karty nie będą 

przyjmowane. 

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

zapisanych na Karcie Uczestnika Punktów, Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany. 

 

III. PRZEBIEG I SPOSÓB NAGRADZANIA 

1. Prawo do nagrody mają wyłącznie uczestnicy Konkursu, którzy złożą kompletne 

formularze zgłoszeniowe. 

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

3. Komisję powołuje Organizator. 

4. Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom z największą liczbą zdobytych punktów  

w dwóch kategoriach wiekowych. 

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

 

IV. NAGRODY 

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

elektronicznej w terminie do dnia 08.04.2020 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 15.11.2019 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. 

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  

http://piątka.wbp.olsztyn.pl/


do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Rodzicom lub opiekunom dziecka  

– Uczestnika Konkursu przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian lub usunięcia. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

1) przeprowadzenia i realizacji Konkursu, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust.1 

lit. a 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 osobowych) zwane dalej „RODO”; 

2) rozliczenia Konkursu - w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO oraz; 

3) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne 

zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przekazane Członkom Komisji Konkursowej, 

powołanej przez Organizatora. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu, a w przypadku 

wyrażenia odrębnej zgody – także ich wizerunek, mogą być przekazywane, a następnie 

publikowane na:  

1) stronie internetowej http://piątka.wbp.olsztyn.pl/;  

2) profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej. 

7. Zakres przetwarzanych danych osobowych w Konkursie obejmuje: 

1) dane Uczestników będące kategorią danych zwykłych, w zakresie: imię i nazwisko, data 

urodzenia, wiek, numer karty bibliotecznej; 

2) dane opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika będące kategorią danych 

zwykłych, w zakresie: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, podpis. 

8. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego 

przeprowadzenia i realizacji Konkursu, jego rozliczenia, udzielenia odpowiedzi  

na ewentualne zapytania oraz przez okres, przez który Organizator przechowuje dane 

zawarte w dokumentacji konkursowej w celach archiwalnych. W przypadku danych 

publikowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie oraz w sytuacji 

wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku dane będą publikowane nie dłużej niż  

2 lata. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe zostaną usunięte. 

9. Rodzice i opiekunowie Uczestników Konkursu posiadają prawo: 

1) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie 

zgody oznacza wycofanie udziału w Konkursie i możliwe jest przez przesłanie  

w wiadomości e-mail na adres: wbp@wbp.olsztyn.pl lub złożenia rezygnacji przez jej 

przesłanie na adres Organizatora albo złożenie osobiście w siedzibie Organizatora; 

2) do żądania od Organizatora dostępu do danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 

3) do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają,  

że przetwarzanie danych dziecka narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

10. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie. 

Wyrażenie zgody opiekuna prawnego Uczestnika na rozpowszechnianie wizerunku, który 

będzie utrwalony podczas rozdania nagród jest dobrowolne i nie jest warunkiem 

niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie. 

11. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@wbp.olsztyn.pl. 

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

których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.  

http://piątka.wbp.olsztyn.pl/


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

w Konkursie. 

14. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

15. Niniejszy Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników na stronie internetowej Piątki 

http://piątka.wbp.olsztyn.pl/ 
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Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH 
 

 

NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

Wyrażam zgodę na udział 

                        

……...……………………………………………………………..……………………………….. 
                                                    (imię i nazwisko uczestnika Konkursu) 

 

w Konkursie „Pojedynek z tytułami” organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną  

w Olsztynie. 

 

Dane uczestnika Konkursu: 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………….…..….… 

Data urodzenia: …………………………………… Wiek …………………………………..….… 

Numer karty bibliotecznej: …………………………………………………………………....…… 

 

Dane opiekuna prawnego do kontaktu: 

Imię i nazwisko opiekuna prawnego: ……………………………….………………….................... 

Dane do kontaktu*: 

adres e-mail: …………………………………………………………………………..………..…… 

numer telefonu: ………………………………………………………………………………….…... 

 

 

* Podanie jednej w wymienionych wyżej danych do kontaktu jest niezbędne ze względu  

na konieczność powiadomienia o wygranej w Konkursie. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu „Pojedynek z tytułami”  

i akceptuję jego warunki. 

 

 

………………………………………                            ..…… .….…...………………………….. 

          miejscowość, data                                                                  czytelny podpis 

                                                                                      opiekuna prawnego uczestnika Konkursu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 

Zgoda opiekuna prawnego uczestnika Konkursu 

na przetwarzanie danych osobowych 
 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka przez Wojewódzką 

Bibliotekę Publiczną w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, ul. 1 Maja 5, 10-117 Olsztyn w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu „Pojedynek z tytułami”. Zostałem/am 

poinformowany/a, iż moje dane osobowe będą przekazane członkom Komisji Konkursowej  

i przetwarzane wyłącznie w celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu oraz w celu publikacji 

wyników Konkursu na stronie internetowej Organizatora, jego profilu na portalu społecznościowym 

Facebook.  

 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych oraz  

że zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach: żądania od Organizatora dostępu 

do swoich danych i danych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych; 

wniesienia skargi do organu nadzoru sprawującego kontrolę nad przestrzeganiem przepisów  

o ochronie danych osobowych oraz prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  

i konsekwencjach takiego działania. 

 

 

 

 

………………………………………                            ..…… .….…...………………………….. 

          miejscowość, data                                                                  czytelny podpis 

                                                                                      opiekuna prawnego uczestnika Konkursu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

 

Zgoda opiekuna prawnego 

na publikację wizerunku uczestnika Konkursu* 
 

 

Wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie poprzez zamieszczenie wizerunku mojego 

dziecka (zdjęcia z rozdania nagród) w celach dokumentacyjnych i promocyjnych na: stronie 

Organizatora Konkursu profilu Organizatora oraz na portalu społecznościowym Facebook  

w zakresie związanym z uczestnictwem w powyższym konkursie. 

Niniejsza zgoda na utrwalenie i publikację wizerunku mojego dziecka udzielona zostaje 

nieodpłatnie. 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych oraz  

że zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach: żądania od Organizatora dostępu 

do swoich danych i danych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych; 

wniesienia skargi do organu nadzoru sprawującego kontrolę nad przestrzeganiem przepisów  

o ochronie danych osobowych oraz prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  

i konsekwencjach takiego działania. 

 

 

 

 

 

………………………………………                            ..…… .….…...………………………….. 

          miejscowość, data                                                                  czytelny podpis 

                                                                                      opiekuna prawnego uczestnika Konkursu 

 

 

 

 

* Wypełnienie i podpisanie „Zgody opiekuna prawnego na publikację (rozpowszechnianie) 

wizerunku uczestnika konkursu nie jest warunkiem koniecznym do zgłoszenia się do Konkursu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 

 

Lista książek w konkursie „Pojedynek z tytułami”: 

a) dla czytelników w I kategorii wiekowej: 6-10 lat 

1. „Tajemnica diamentów”, Martin Widmark 

2. „Wyznania zmyślonego przyjaciela : wspomnienia Jacques'a Papiera”, Michelle 

Cuevas 

3. „Ariol: wszyscy jesteśmy osiołkami”, Emmanuel Guibert 

4. „Sposób na Elfa”, Marcin Pałasz 

5. „Michał i 38”, Rafał Witek 

6. „Sprzedam mamę”, Care Santos 

7. „Smacznego, proszę Wilka!”, Marta Guśniowska 

8. „Małe trolle i duża powódź”, Tove Jansson 

9. „Pensjonat Muszelka”, Fanny Joly 

10.  „Mieszko, ty wikingu!”, Grażyna Bąkiewicz  

 

 

b) dla czytelników w II kategorii wiekowej: 11-15 lat 

1. „Ariol: wszyscy jesteśmy osiołkami”, Emmanuel Guibert 

2. „Mieszko, ty wikingu!”, Grażyna Bąkiewicz  

3. „Gang godziny duchów”, David Walliams 

4. „Przekręt na Van Gogha”, Deron R. Hicks 

5. „Tabletki na dorosłość”, Dorota Suwalska 

6. „Seria niefortunnych zdarzeń. Przykry początek”, Lemony Snicket 

7. „Antykwariat ze starymi mapami”, Pierdomenico Baccalario 

8. „Obronić królową”, Barbara Kosmowska 

9. „ Tylko dla twoich oczu”, Katarzyna Ryrych 

10.  „Dachołazy”, Katherine Rundell 

 

 

 


