
REGULAMIN AKCJI „Wakacyjny BOOK TOUR z GBP Wyry” 

Regulamin: 

1. Organizatorem akcji „Wakacyjny BOOK TOUR z GBP Wyry” jest Gminna Biblioteka 

Publiczna w Wyrach. 

2. Uczestnikiem akcji może zostać Czytelnik Biblioteki w Wyrach lub Gostyni.  

Nie jesteś naszym Czytelnikiem? Nic nie szkodzi. Założenie bezpłatnego konta zajmuje tylko 

chwilę.  

Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Biblioteki  

https://gbp.wyry.pl/kontakt/, poprzez komunikator messenger oraz osobiście w naszych 

bibliotekach. 

3. Liczba uczestników min. 8 osób. 

4. Czas na przeczytanie książki to 7 dni kalendarzowych. 

5. Swoją opinię na temat przeczytanej książki należy zamieścić w zeszycie „Recenzje”.  

W zeszycie „Uwagi” każdy uczestnik może zawrzeć swoje przemyślenia dotyczące 

kompozycji, zamysłu autora, można obdarzyć pisarza miłym słowem lub wytknąć błędy oraz 

zaproponować zmiany.  

Swoją recenzję należy również wysłać na e-mail GBP Wyry:  gbpwyry@gmail.com  

w temacie wpisując:  #booktour lub poprzez aplikację messenger. 

6. Na wolnych stronach i marginesach książki można umieszczać swoje komentarze,  

w sposób nieutrudniający czytania kolejnym uczestnikom akcji. 

7. Książkę oddajemy do biblioteki w wyznaczonym terminie i wędruje ona do kolejnego 

Czytelnika w kolejce. 

8. Do pudełka „wędrującej książki” uczestnik może włożyć dla następnej czytającej osoby 

niewielki upominek, np. coś słodkiego. 

9. Autor najciekawszej opinii otrzyma nagrodę. 

10. Uczestnictwo w akcji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

     Zgłoszenie się do akcji „Wakacyjny BOOK TOUR z GBP Wyry”, traktowane będzie jako 

uznanie i zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody  

na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku przez Gminną Bibliotekę Publiczną  

w Wyrach w związku z udziałem w akcji „Wakacyjny BOOK TOUR z GBP Wyry” 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). 

 

11. Postanowienia końcowe: 

a) przystąpienie do akcji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez uczestnika. 

b) udział w akcji stanowi jednocześnie zgodę na publikację tekstów w ramach promocji 

czytelnictwa. 

c) rozstrzygnięcie akcji i ogłoszenie wyników nastąpi do 20 września 2022 r. 

d) organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie pytania 

dotyczące akcji należy kierować do jego organizatorów pod nr tel.: 505 439 272 oraz 505 

439 257. 
 


