
REGUKAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO FACEBOOK 

“Z KSIĄŻKĄ NA WAKACJE” 

 

 

§ 1       ZASADY OGÓLNE 

 

1. Organizatorem Konkursu Facebook “Z książką na wakacje” (zwanego dalej “Konkursem”) 

             jest Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Człuchowie (zwana dalej “Organizatorem”) . 

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Miejska Biblioteka Publiczna w Człuchowie 

3. Niniejszy Regulamin określa warunki Konkursu. 

4. Konkurs nie jest organizowany, administrowany, wspierany  ani sponsorowany przez Facebook. 

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym prze Facebook, Inc. 

5. Konkurs jest organizowany na stornie https://www.facebook.com/MBPwCzluchowie (zwanej 

dalej “Funpage”) 

6. Nadzór nad prawidłowością Konkursu prowadzą pracownicy Wypożyczalni dla Dorosłych                                 

MBP w Człuchowie. 

 

§ 2        CEL KONKURSU 

 

1. Celem konkurcu fotograficznego “Z książką na wakacje” jest: 

- promocja czytelnictwa poprzez promowanie wypoczynku z książką. 

- rozwijanie zainteresowań, kreatywności i uzdolnień w dziedzinie fotografii.  

- integracja czytelników człuchowskiej biblioteki. 

 

 

§ 3        UCZESTNICY KONKURSU 

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 

Kodeksu Cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i posiadający aktywne 

konto w serwisie  https://www.facebook.com/ 

2. Uczestnik oświadcza, 

• że jest osobą fizyczną, posiadającą zdolność do czynności prawnych 

• zapoznał się z niniejszym Regulaminem i dobrowolnie przystępuje do Konkursu 

• wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z procedurą dotyczącą 

odbioru nagród i w pełni ją akceptuje 

• zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym regulaminu Facebook 

• wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem 

                     w Konkursie 
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§ 4     ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

 

1. W konkursie przewidziano przyznanie trzech nagród w formie voucherów do księgarni 

BookBook dla autorów najciekawszych zdjęć. 

2. Informacja o nagrodzie będzie opublikowana w ogłoszeniu o Konkursie na portalu Facebook na 

profilu Organizatora    https://www.facebook.com/MBPwCzluchowie 

3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę, ani nagrodę innego rodzaju. 

4. Laureaci mogą zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny lub 

inna nagroda. 

 

       

§  5    MIEJSCE, CZAS TRWANIA KONKURSU 

 

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego  (dalej:”post konkursowy) na portalu 

Facebook na profilu Organizatora  https://www.facebook.com/MBPwCzluchowie 

2. Konkurs trwa od 30.07.2021 r.  do 20.08.2021 r. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 23 sierpnia 2021 r. na profilu Facebook 

Organizatora 

 

 

§  6    ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Zadaniem Uczestnika jest : 

-umieszczenie pod postem konkursowym na fanpage’u biblioteki              

https://www.facebook.com/MBPwCzluchowie zdjęcia , które w atrakcyjny sposób prezentować 

będzie hasło konkursu “Z książką na wakacje” 

- na każdym zdjęciu powinna być książka lub coś związane z czytelnictwem bądź biblioteką 

2.   Każdy Uczestnik może przesłać jedno zdjęcie 

4. Regulamin o Konkursie będzie dostępny na stronie Organizatora www.bibliotekawczluchowie.pl 

oraz na miejscu w Wypożyczalni dla Dorosłych. Informacja o konkursie zostanie również 

umieszczona na https://www.facebook.com/MBPwCzluchowie 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/MBPwCzluchowie
https://www.facebook.com/MBPwCzluchowie
https://www.facebook.com/MBPwCzluchowie
http://www.bibliotekawczluchowie.pl/
https://www.facebook.com/MBPwCzluchowie


§ 7    WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRODY 

 

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym 

Facebook 

2. Warunkiem uczestnictwa jest zaakceptowanie Regulaminu Konkursu oraz wykonie zadań 

opisanych w §  6  ust. 1  Regulaminu 

3. O przyznaniu nagród decyduje Organizator w drodze osobistych preferencji oraz analizy 

wykonania zadań konkursowych opisanych w §  6  ust. 1  Regulaminu przez Uczestników 

Konkursu. 

4. Nagrody w formie vouchera do księgarni BookBook w Człuchowie otrzymają 3 osoby, które 

udostępnią najciekawsze zdjęcie. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej i warunkach 

odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na Facebooku dnia                                           

23 sierpnia 2021 r. 

5. Publiczna informacja o wygranej również zostnie opublikowana na 

https://www.facebook.com/MBPwCzluchowie 

6. Przyznana nagroda nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym 

Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia określonych właściwości poszczególnych 

nagród. 

 

§  8  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania 

czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu 

2. Dane Uczestników będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do 

przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród 

3. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Organizatora oraz 

do ich poprawiania i uzuwania. 

4. Uczestnik ma prawo do złożenia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

5. W momencie usunięcia swoich danych, Uczestnik traci prawo do uczestniczenia w Konkursie 

6. Uczestnik akcji Konkursu przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, która znajdzie się na niej 

wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku. 

 

 

§ 9 PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługuja Organizatorowi. Uczestnictwo 

w Konkursie nie skutkuje żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw 

własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakichkolwiek sposób własności 

intelektualnej, a w w szczególności 
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a) kopiowania, modyfikowania i transmitowania elektronicznego lub rozpowszechniania w inny 

sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, 

bez wyraźnej pisemnej  zgody Administratora; 

            b) korzystania z Konkursu  w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie    

              obwiązującymi przepisami 

 

2.  Przesłanie zdjęcia na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, że osoba nadsyłająca     

zdjęcie jest jego autorem oraz, że przysługuje mu pełnia praw autorskich i majątkowych 

      do tej   fotografii, a także prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich. 

 

 

 

 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.07.2021 r. r.  

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują przepisy prawa kodeksu 

cywinego i inne przepisy prawa. 


