
KONKURS  „Znani i Nieznani w Gminie Wyry”  
na Jubileusz 30-lecia Gminy Wyry 

 
REGULAMIN   
 

I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w 
Wyrach.  
II. Cel konkursu Celem konkursu jest promowanie i popularyzowanie czytelnictwa oraz 
włączenie mieszkańców do udziału w Jubileusz 30-lecia Gminy Wyry.  
III. Zasady i tryb prowadzenia konkursu  
1. Konkurs adresowany jest do dorosłych mieszkańców Gminy Wyry. 
2. Zadanie konkursowe polega na połączeniu nazwisk z opisem danej osoby oraz 
dostarczeniu/przesłaniu do Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach zestawu  zadań . 
3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 1 zestaw zawierający komplet 6 
zadań. 
4. Zestawy zadań i podpisane zgody na przetwarzanie danych osobowych /Załącznik nr 1/ 
należy przynieść lub przesyłać w postaci cyfrowej drogą elektroniczną na adres Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Wyrach: wyry@gbp.wyry.pl, w terminie do 5 czerwca 2021r. z 
dopiskiem „Konkurs Znani i Nieznani w Gminie Wyry”. 
5. Każda praca powinna być opatrzona metryczką, /Załącznik nr 2/ zawierającą następujące 
dane: imię i nazwisko adres zamieszkania oraz numer telefonu, adres e-mail.  
6. 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. 
7. Pośród wszystkich uczestników konkursu, którzy poprawnie rozwiążą wszystkie zadania 
zostanie wylosowanych 5 osób, które otrzymają nagrody niespodzianki. 
8. Uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą e-mailową w terminie do 15 
czerwca 2021 r o odbiorze niespodzianki.  
9. Nadesłane prace pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu.  
10. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  
Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować do jego organizatorów pod nr tel.:   

505 439 272 oraz 505 439 257 

 


