
REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI DNIA MATKI  

„MATKI W KSIĄŻKACH - DOPASUJ IMIĘ DO TYTUŁU” 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dorosłych czytelników Biblioteki. 

2. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach wraz z filią w Gostyni. 

3. Prawidłowe odpowiedzi oraz podpisane zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 

1) należy wysłać na adres e-mail: wyry@gbp.wyry.pl  30 maja 2021 r. do godz. 22:00 

 

II. Warunki i zasady uczestnictwa 

 

1. Zadanie konkursowe polega na dopasowaniu imienia matki do tytułu książki, z której pochodzi. 

Lista imion oraz tytułów zostanie przedstawiona na bibliotecznym facebooku  26 maja 2021 r. 

2. Uczestnictwo w konkursie jest możliwe pod warunkiem wyrażenia przez Panią/Pana zgody na 

przetwarzanie danych osobowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wyrach zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie 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), która stanowi załącznik nr 1.  

3. Spośród osób, które udzielą prawidłowych odpowiedzi zostanie wylosowanych 3 zwycięzców, 

których powiadomimy mailowo o odbiorze nagrody, w terminie do 2 czerwca 2021 r. Szczegółowe 

informacje dotyczące wyników konkursu ukażą się na stronie internetowej Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Wyrach oraz facebooku. 

4. Fundatorem nagród książkowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach.  

5. Nagrody nieodebrane przez laureatów w okresie 30 dni od uroczystego ogłoszenia wyników 

przechodzą do puli nagród przyznawanych w kolejnych konkursach i festiwalach organizowanych 

przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wyrach.  

6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

 

III. Postanowienia końcowe 

 

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez uczestnika. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 2 czerwca 2021 r. 

3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować do jego organizatorów pod nr tel.:  

505 439 272 oraz 505 439 257 
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