
Regulamin konkursu czytelniczego „Literackie Bingo” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

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

Bingo”, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do konkursu. 

2. Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie  

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

3. Cele konkursu: 

 promocja czytelnictwa; 

 zachęcenie do czytania różnych gatunków literackich; 

 rozwijanie kompetencji czytelniczych; 

 poznanie twórczości polskich i zagranicznych autorów. 

4.  Czas trwania Konkursu: od dnia 1.07.2021 r. do dnia 31.08.2021 r. 

 

II.   WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikiem konkursu może być osoba posiadająca kartę biblioteczną Wojewódzkiej 

Biblioteki Publicznej w Olsztynie. 

2. Każda osoba może przystąpić do konkursu jeden raz. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest ponadto wypełnienie i podpisanie przez 

rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika Karty Zgłoszenia dla osoby niepełnoletniej 

(załącznik nr 1). 

4. Konkurs ma charakter rodzinny z zastrzeżeniem, że wyłącznie jedna osoba z rodziny 

otrzymuje kartę „Literackie Bingo”, a pieczątki mogą być zbierane wspólnie. 

5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest odebranie karty „Literackie Bingo”. 

6. Do udziału w konkursie można przystąpić w dowolnym dniu w okresie jego trwania,  

czyli od dnia 1.07.2021 r. do dnia 31.08.2021 r. 

7. Zadanie uczestników polega na wypożyczeniu i przeczytaniu minimum 7 książek 

pasujących do kategorii wymienionych na karcie „Literackie Bingo”. Uczestnik 

wpisuje tytuł i autora książki w odpowiednie pole, a bibliotekarz potwierdza 

przyznanie punktu poprzez przystawienie pieczątki na właściwym polu. 

8. Zebranie 7 pieczątek w jednej linii poziomej, pionowej lub ukośnej na karcie 

„Literackie Bingo” upoważnia uczestnika do odbioru upominku. Dodatkowo 

nagrodzeni zostaną uczestnicy, którzy zbiorą 2 lub więcej linii na karcie „Literackie 

Bingo”. 

9. Każdy tytuł można wpisać na karcie jednokrotnie. 

10. Jednorazowo można zdobyć 4 pieczątki.  

11. Pieczątki na karcie „Literackie Bingo” można zbierać do dnia 31.08.2021 r. 

12. Po zakończeniu konkursu kartę „Literackie Bingo” należy dostarczyć do Piątki  

- Biblioteki Dzieci i Młodzieży, ul. 1 Maja 5, 10-117 Olsztyn do dnia 11.09.2021 r.  

– po tym terminie karty nie będą przyjmowane. 

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza przyjęcie warunków uczestnictwa 

określonych niniejszym Regulaminem przez uczestnika i jego rodzica/opiekuna 

prawnego. 



2. 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. 

3. Nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych 

osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 

4. 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. 

5. 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. 

6. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować 

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

7. 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 czytelniczym „Literackie Bingo” organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę 

Publiczną w Olsztynie. 

 

Dane uczestnika konkursu: 

Imię i nazwisko: 

………………………………………………………………………….…..….… 

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 „Literackie Bingo”  

i akceptuję jego warunki. 

 

 

………………………………………                                      ..…… .….…...……………… 
         miejscowość, data                                                                              czytelny podpis 

                                                                                                 opiekuna prawnego uczestnika Konkursu 

 



 

 

 


