
REGULAMIN KONKURSU
              „CZYTELNIK ROKU 2021 W  GMINIE KOZIENICE”

Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice ogłasza konkurs na 

„CZYTELNIKA ROKU 2021 w Gminie Kozienice”.

Nad konkursem patronat honorowy objął Burmistrz Gminy Kozienice – Piotr Kozłowski.

I. Cele konkursu:

 podnoszenie kultury czytelniczej w Gminie Kozienice,

 rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród mieszkańców Gminy,

 promocja i popularyzacja książki oraz biblioteki w lokalnym środowisku,

 uczczenie jubileuszu 100-lecia biblioteki publicznej w Kozienicach.

II. Zasady konkursu:

1. Organizatorem  konkursu  jest  Biblioteka  Publiczna  Gminy  Kozienice  im.  ks.  Franciszka

Siarczyńskiego.

2. Konkurs ma charakter otwarty.

3. W 2021 r. jest pierwsza, jubileuszowa odsłona konkursu, w kolejnych latach konkurs

będzie kontynuowany. 

4. Uczestnikami konkursu są wszyscy aktywni, posiadający kartę biblioteczną, czytelnicy

Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice, we wszystkich placówkach.

5. Pracownicy biblioteki i jej filii nie mogą brać udziału w konkursie.

6. Czas trwania konkursu: 1 marzec 2021r. - 31 grudzień 2021 r. 

7. Kryterium przyznania tytułu najlepszego czytelnika :

 aktywność  czytelnicza  uczestników  konkursu,  której  wyrazem  jest  liczba

wypożyczonych i przeczytanych książek i audiobooków;

 terminowość oddawania książek przez czytelnika (w przypadku równej liczby wypożyczonych



zbiorów przez 2 lub więcej czytelników, laureat wyłoniony zostanie na podstawie terminowości

oddawania zbiorów);

 przestrzeganie zasad regulaminu Biblioteki.

8.  Komisja konkursowa wyłoni Najlepszego Czytelnika roku 2021 w czterech

     kategoriach:

 I kategoria – dzieci w wieku przedszkolnym (do 5 lat); 

 II kategoria – dzieci w wieku szkolnym (6 – 12 lat);

 III kategoria – młodzież (13 – 19 lat);

 IV kategoria – najlepszy czytelnik dorosły (20 – 100 lat).  

        9.  Spośród czytelników Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni jednego

              laureata w każdej kategorii wiekowej.  Ogłoszenie wyników nastąpi w styczniu 2022 roku.

              Laureaci otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody:

 I kategoria - interaktywna książeczka;

 II  kategoria -  unikatowa  maskotka  stworzona  z  okazji  jubileuszu  100-lecia

Biblioteki;

 III kategoria – tablet;

 IV kategoria – czytnik e-booków. 

O  terminie  wręczenia  nagród  Czytelnicy  zostaną  powiadomieni  osobiście  lub

telefonicznie. 

Organizator zastrzega sobie  co roku ustanawianie nowej puli nagród. 

     10.   Czytelnik, wytypowany przez komisję jako laureat, zobowiązany jest do wyrażenia zgody

              na przetwarzanie wizerunku w celach związanych z konkursem (patrz zał. nr 1) oraz na 

              opublikowanie imienia i nazwiska / imienia i nazwiska dziecka w mediach   

              społecznościowych Biblioteki i na stronie internetowej.              

     11.   W przypadku, kiedy wytypowany jako laureat czytelnik nie wyraża zgody na udział w

              konkursie, zgłasza ten fakt komisji (patrz zał. nr 1). Ta, na jego miejsce, powoła kolejnego

              czytelnika z najwyższą liczbą wypożyczonych i przeczytanych książek. 

      12.  Regulamin i oświadczenie (załącznik nr 1) dostępne są w Bibliotece Publicznej Gminy

              Kozienice, jej filiach oraz na stronie internetowej: http://kozienice.msib.pl  .

III.  Postanowienia końcowe :

        1. Dane osobowe Uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie

             danych osobowych. Wizerunek jest przetwarzany wyłącznie na potrzeby konkursu tj. w    

             celu upublicznienia wyników oraz nagrodzenia Laureatów.

http://kozienice.msib.pl/


           2. Wyniki konkursu zostaną podane na fanpage’u oraz stronie internetowej 

    Biblioteki: https://www.facebook.com/Biblioteka.Publiczna.Gminy.Kozienice

     http://kozienice.msib.pl  .

3. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.

4. Uczestnik wyraża zgodę na upublicznienie wizerunku podczas relacji z przebiegu

    konkursu przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kozienice oraz w lokalnych mediach.

5. Organizator zapewnia sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.

6. Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy biblioteki.

http://kozienice.msib.pl/
https://www.facebook.com/Biblioteka.Publiczna.Gminy.Kozienice


Załącznik nr 1 
do Regulaminu 
Konkursu:
„CZYTELNIK ROKU 2021
w Gminie Kozienice”

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę  /
nie  wyrażam zgody  na  przetwarzanie  (w  tym  nieodpłatne  rozpowszechnianie)  wizerunku  mojego  /  mojego
dziecka*,
imię i nazwisko ...….……..….…..….….…..….…..….….…..….…..….….…..….…..….….…..….….…..…………
adres ..….…..…..….…..….…..….…..….…..…..….…..….…........…….….…….…..….….…..…………..….…….
telefon …..…..…..…..…..…..…..…..………..…..…..…..…..………..….….….…..…..…..…..…..…..…..…..…..…
szkoła i klasa, jeśli dotyczy ...……………….…….……………….…….………….…..…….…….………….………
w bazie danych prowadzonej przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego, ul.
Jana  Kochanowskiego  22,  26-900  Kozienice  w  celach  związanych  z  przygotowaniem i  przeprowadzeniem
konkursu  „„CZYTELNIK  ROKU  2021  w  Gminie  Kozienice”.  Wyrażam  zgodę  na  podanie  moich  danych
osobowych/danych  osobowych  mojego  dziecka*  (imię  i  nazwisko)  do  publicznej  wiadomości  zgodnie  z
obowiązkiem informacyjnym organizatora konkursu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z interesem
publicznym wynikającym z organizacji konkursu.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
Fakt odmowy przetwarzania wizerunku skutkuje dyskwalifikacją uczestnika.
Możliwe formy rozpowszechniania wizerunku to publikacje, Internet, telewizja. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w prawie 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)
informujemy, że administratorem danych osobowych Pani / Pana jest Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice. W
każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem: marcin.grabarczyk@bibliotekimazowsza.pl 
Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych / danych dziecka, ich sprostowania, usunięcia
lub  ograniczenia  przetwarzania.  Przysługuje  Pani  /  Panu  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  ich
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani / Panu prawo do złożenia skargi w
związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.

. …………………………………………….

(data) (podpis)

mailto:marcin.grabarczyk@bibliotekimazowsza.pl

