
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki konkursu „Poezja z okładki”, 

które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu. 
2. Organizatorem konkursu „Poezja z okładki” (dalej „Konkursu”) jest Wojewódzka 

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

3. „Poezja z okładki” to Konkurs mający na celu: 
˗ upamiętnienie obchodów Światowego Dnia Poezji, 
˗ popularyzację oferty biblioteki, 
˗ rozwijanie zmysłu obserwacji, 
˗ rozbudzanie kreatywności. 

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 01.03.2023 r. do dnia 21.03.2023 r. 
6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na 

temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora. 
Konkurs prowadzony jest w Wypożyczalni Głównej i Międzybibliotecznej, ul. Stare 
Miasto 33, 10-026 Olsztyn. 
 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Konkurs przeznaczony jest dla użytkowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 

posiadających jej kartę biblioteczną. 
2. Konkurs polega na zebraniu kilku książek i ułożeniu ich grzbietów tak, by tworzyły 

tekst, wykonaniu fotografii i przesłaniu jej na adres wypozyczalnia@wbp.olsztyn.pl do 
15.03.2023, do godziny 24.00. 

3. Prace uczestników zostaną umieszczone na portalu społecznościowym Facebook i 
tam będą walczyć o głosy - „polubienia” od 16.03.2023 do 21.03.2023, do godziny 
11.00. 

4. Dopuszczone do Konkursu zostaną tylko prace indywidualne, nie zgłoszone 
wcześniej, ani nie przedstawiane na innych konkursach. 

5. Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać maksymalnie 3 zdjęcia. Do zgłoszenia 
należy dołączyć swoje imię i nazwisko oraz numer karty bibliotecznej. 

6. Do pracy konkursowej osoby niepełnoletniej należy dołączyć wypełnioną zgodę 
(skan, zdjęcie) na udział w Konkursie rodzica lub opiekuna prawnego (Załącznik nr 1). 

 
III. PRZEBIEG I SPOSÓB NAGRADZANIA 

1. Liczba głosów oddana podczas głosowania na portalu społecznościowym Facebook 
decyduje o wyłonieniu zwycięzców. 

2. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu Organizator 
powoła Komisję Konkursową. 
 

IV. NAGRODY 
1. Zostanie przyznane I, II i III miejsce. 
2. Laureaci otrzymają bony podarunkowe o wartości: I miejsce – 200 zł; II miejsce – 

150 zł; III miejsce – 100 zł. 
3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną na adres e-

mail, z którego została przysłana praca konkursowa w terminie do dnia 25.03.2023. r. 
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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 01.03.2023 r. Organizator zastrzega sobie prawo 
zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych 
lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację Konkursu. 

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

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Konkursu 
jest Organizator. 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. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu mogą być przekazywane, a następnie 
publikowane na profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook. 

5. Zakres przetwarzanych danych osobowych w Konkursie obejmuje: 
1) dane Uczestników będące kategorią danych zwykłych, w zakresie: imię i 

nazwisko, wiek; 
2) dane opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika będące kategorią danych 

zwykłych, w zakresie: imię i nazwisko, podpis. 
6. 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. 

7. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować 
się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@wbp.olsztyn.pl. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie 
Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem. 

9. Dostarczenie przez Uczestnika pracy na Konkurs jest równoznaczne z przekazaniem 
na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych, jak również zgody na 
przetwarzanie i rozpowszechnianie pracy na wszelkich polach eksploatacji bez 
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dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

11. Niniejszy Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników na stronie internetowej 
Konkursu https://www.wbp.olsztyn.pl/dla-czytelnikow/konkursy/ 


