
Regulamin konkursu „Spotkanie na żądanie z Mariuszem Szczygłem” 

 

 

Postanowienia ogólne 

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu, 

ul. Legionów 28, 86-300 Grudziądz, NIP: 876-13-70-341. 

2. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/BibliotekaMiejskaGrudziadz/ (zwanej 

dalej „Fanpage”). 

3. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego 

w Grudziądzu, ul. Legionów 28, 86-300 Grudziądz, e-mail: bibl@grudziadz.pl. W sprawach 

związanych z danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: 

bibl.iod@grudziadz.pl. Dane osobowe uczestników w postaci: imienia i nazwiska oraz wizerunku 

(zdjęcia z przebiegu i rozstrzygnięcia konkursu) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia 

konkursu. Organizator konkursu będzie wykorzystywał te dane wyłącznie w materiałach 

promujących, a po zakończeniu konkursu będzie przechowywał je przez okres 3 lat. Uczestnik 

ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku 

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia 

zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Dane 

nie będą przekazywane innym podmiotom. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego. 

4. Fundatorem nagrody jest Organizator. 

5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest 

znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.  

6. Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Spotkanie na żądanie” dofinansowanego przez 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

 

Warunki uczestnictwa 

 

7. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, które zaakceptują Regulamin i wyrażą zgodę 

na przetwarzanie swoich danych osobowych. 

8. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Biblioteki Miejskiej oraz członkowie ich rodzin. 

9. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie spersonalizowanego konta w serwisie Facebook. 

10. Konkurs trwa od 08.11.2019 r. od godz. 00:01 do 14.11.2019 r. do godz. 23:59. 

11. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 15.11.2019 r. za pośrednictwem Fanpage’a. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji 

ze strony Facebooka. 

http://www.facebook.com/%e2%80%a6%e2%80%a6%e2%80%a6%e2%80%a6%e2%80%a6
mailto:bibl@grudziadz.pl


Zadanie konkursowe 

 

13. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie: Mariusz Szczygieł często mówi: 

„Trudno jest pisać pięknie, nie podkoloryzować, nie zmyślać, ale używać literackiej 

formy. Trzeba mieć zdolność zapamiętywania szczegółów. Zdolność ich kojarzenia, 

a czasami umiejętność odległych skojarzeń, żeby reportaż miał chociaż troszeczkę 

artystyczny, ponadczasowy charakter.” Który z reportaży naszego Gościa zapadł Wam 

w pamięci i dlaczego? Napisz kilka zdań na ten temat. Odpowiedź należy wysłać 

w wiadomości prywatnej na Fanpage Biblioteki oraz dopisać: Akceptuję Regulamin konkursu 

i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Brak w/w formuły uniemożliwia 

udział w zabawie. 

14. W konkursie zostanie wybranych 2 zwycięzców oraz 5 wyróżnień. 

15. Komisja konkursowa, składająca się z 3 pracowników Biblioteki Miejskiej, wybierze dwie 

najciekawsze odpowiedzi, w ten sposób wyłaniając zwycięzców konkursu. 

16. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody 

za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na Facebooku.  

 

Nagroda 

 

17. Nagrodą w konkursie jest: bon upominkowy o wartości 50 (pięćdziesięciu) złotych i wejściówka 

na spotkanie z autorem. Piątka wyróżnionych osób otrzyma wejściówki na spotkanie z autorem. 

18. Nagrodę należy odebrać osobiście w siedzibie Organizatora nie później niż do dnia 18.11.2019 r. 

19. Organizator poda nazwiska zwycięzców i wyróżnionych na Fanpagu. 

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn 

leżących po stronie uczestnika. W takim przypadku nagroda przechodzi na kolejną osobę. 

 

Postanowienia końcowe 

 

21. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne przepisy prawa. 

22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja 

o zmianach będzie zamieszczona na Fanpagu. 


