
                       Regulamin konkursu „ZAGADKOWE KODY” 

Postanowienia ogólne 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Zagadkowe kody”. 

2. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Imielnie z siedzibą pod adresem:  

Ul. Cmentarna 7A, 28-313 Imielno. 

3. Fundatorem nagród jest gminna Biblioteka Publiczna zwana dalej Organizatorem.  

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w bibliotece w terminie od 6 lipca do 11 września 2020 roku. 

 

Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku szkolnym i młodzieży, zwanych dalej Uczestnikami. 

Uczestnikiem konkursu jest osoba posiadająca kartę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Imielnie. 

2. W każdy poniedziałek przez okres ośmiu tygodni (06.07.2020-26.08.2020) na tablicy ogłoszeń przy 

wejściu do Biblioteki będzie umieszczany kod QR z tytułem książki dziecięcej bądź młodzieżowej oraz 

zagadką dotyczącą treści.  Kod będzie dostępny przez 3 dni. 

3. Kody należy odczytać za pomocą aplikacji do czytania kodów QR.  

Link https://play.google.com/store/apps/details?id=net.qrbot&hl=pl  

4. Kodów dla dzieci i młodzieży będzie 8. 

5. Odczytane i ponumerowanie tytuły należy spisać na kartce bądź przesłać na pocztę email 

biblioteka@imielno.pl dopisać należy imię, nazwisko i nr telefonu uczestnika konkursu. 

6. Rozkodowane tytuły wraz z  odpowiedzią należy dostarczyć do Biblioteki do dnia 11 września 2020 r. 

7. Wśród czytelników, którym uda się odpowiedzieć na co najmniej 5 zagadek, będą 

 rozlosowane nagrody. 

 

Czas trwania Konkursu 
 

1. Konkurs będzie trwał od 6 lipca do 11 września 2020  roku. 

2. Komisja składająca się z pracowników biblioteki wyłoni zwycięzców w drodze losowania. 

3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie dnia 14 września 2020 roku. Dodatkowo lista 

nagrodzonych osób będzie zamieszczona na stronie Gminnej Biblioteki Publicznej a także na fanpage 

biblioteki. 

 

Nagrody 

1. W konkursie zostaną przyznane nagrody w postaci gadżetów bibliotecznych. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.qrbot&hl=pl
mailto:biblioteka@imielno.pl


Wykorzystanie danych osobowych 

 

1. Uczestnicy biorący udział w Konkursie, wyrażają zgodę na publikację swoich danych oraz  na 

przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu prowadzenia i realizacji Konkursu. Jednocześnie 

przez podanie swoich danych osobowych, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska  

na stronie Organizatora. Uczestnicy mają prawo wglądu do danych osobowych, możliwość ich poprawiania 

oraz żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia 

udziału w Konkursie.  

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Nagrody nie podlegają zamianie na inne ani wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.  

3. Koszt nagród pokryje Organizator.  

4. Regulamin będzie dostępny do wglądu w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej.  

5.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 

   Uczestnicy będą powiadamiani o modyfikacjach drogą mailową. Brak sprzeciwu                                                                              

   Uczestnika na zmianę Regulaminu w terminie 3 dni od przesłania przez Organizatora informacji oznacza   

   wyrażenie przez Uczestnika zgody na dokonane zmiany. 

 


