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REGULAMIN KONKURSU „JAKI TO PRZYSTANEK?” 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs organizowany pod nazwą „Jaki to przystanek ?”  jest zwany dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest: Wypożyczalnia Głowna Biblioteki Miejskiej im. Wiktora         

Kulerskiego w Grudziądzu, zwana dalej BM. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony stacjonarnie oraz na profilu  BM w okresie od  

2 listopada 2021 roku do 16 listopada 2021r. 

 

§ 2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu zwanym dalej „Uczestnikiem” może być każda osoba fizyczna, 

która ukończyła 16 rok życia. 

2.Celem Konkursu jest:  

a) Zachęcanie uczestników do poznawania regionu i interesujących lokalizacji w Grudziądzu.  

b) Kształcenie umiejętności spostrzegawczości i znajomości środowiska lokalnego.  

c) Popularyzacja profilu BM w Grudziądzu  na Facebooku oraz budowanie społeczności  

użytkowników zainteresowanych ofertą Biblioteki. 

3.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie poniższych wymogów: 

a) Udzielenie odpowiedzi w  jednej z następujących form: 

- wiadomości na adres mailowy bibl.wypoz@grudziadz.pl,  

- wiadomości prywatnej na Fb BM (https://www.facebook.com/BibliotekaMiejskaGrudziadz),  

- bądź dostarczenie do Wypożyczalni  Głównej wypełnionej karty konkursowej,  

Udzielając odpowiedzi drogą elektroniczną należy podać imię, nazwisko i nr tel. do 

kontaktu oraz zamieścić następującą formułę:  „Akceptuję regulamin i  jego warunki, 

wyrażając zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji Konkursu”. 

b) Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza zapoznanie się z regulaminem i akceptuje 

jego warunki. 

4.Konkurs dotyczy znajomości (umiejętności rozpoznania) miejsc  obiektów znajdujących się 

na fotografiach wykonanych w  Grudziądzu – przystanków autobusowych i tramwajowych.  

5.Organizator publikuje - w formie jednego wpisu na swoim profilu - 23 zdjęcia wykonane  

w Grudziądzu , a także udostępnia w wersji papierowej kartę konkursową z 23 fotografiami 

(ponumerowanymi od 1 do 23), którą  Uczestnik pobiera z Wypożyczalni. Zadaniem 

Uczestnika jest poprawne odgadnięcie jak największej ilości lokalizacji przystanków. 

Udzielenie odpowiedzi odbywa się zgodnie z pkt. 2 a. 

6. Każda poprawna odpowiedź to 2 punkty. 
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7.Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik BM ani osoba bliska czy z nim 

spokrewnione. 

8.Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

 

§ 3. NAGRODY 

1. Nagrodami w Konkursie są: 

- Pozycja autorstwa D. Schoenwalda „Dawne tramwaje Grudziądza” oraz gadżety Fundatora 

nagrody – MZK Sp. z o.o.,  a także karty upominkowe do Empiku i materiały promocyjne od 

Organizatora. 

2. Wygrywa osoba z największą ilością punktów. 

3. Organizator przewiduje nagrodzić cztery osoby, które odgadną prawidłowo najwięcej 

lokalizacji przystanków. 

4. W przypadku takich samych prawidłowych odpowiedzi decyduje wcześniejsza data  

i godzina wpływu karty konkursowej, wiadomości na Facebooku BM lub wysyłki maila  

z bezbłędnymi odpowiedziami. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 6 grudnia 2021 roku. 

6. Poprawne odpowiedzi zostaną udostępnione 6 grudnia 2021 roku  na profilu BM oraz  

w Wypożyczalni Głównej, gdzie będzie znajdowała się tablica z fotografiami (po 

rozstrzygnięciu pod widokówkami znajdą się poprawne odpowiedzi). 

7. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej drogą telefoniczną.  

 

§ 4. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU  

1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża  zgodę na 

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z ogłoszeniem  

i  wydaniem nagród. Uczestnicy mają jednocześnie prawo wglądu do swoich danych , ich 

poprawiania i cofnięcia zgody. 

2. Zwycięzcy odbierają nagrody osobiście w Wypożyczalni Głównej, na ul. Legionów 28. 

3. Osoba nagrodzona  udziela pisemnej zgody na publikację wizerunku z momentu odbioru 

nagrody oraz danych osobowych (imię i nazwisko). 

  

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1.Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych  

i zakładach wzajemnych (Dz.U. 1992, Nr 68, poz. 341, z późn. zm.). 

 

2.Regulamin Konkursu jest do wglądu w Wypożyczalni Głównej i na profilu BM. 

 


