
REGULAMIN AKCJI „BIBLIO-PAKA” 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 

1.1.  Organizatorem Akcji jest Biblioteka Publiczna Gminy Krynicy-Zdroju Filia w 

Tyliczu, z siedzibą pod adresem ul. Rynek 1 w Tyliczu, zwana w dalszej części 

regulaminu Organizatorem. 

1.2.  Akcja rozpoczyna się 25.11.2020r. – od tego dnia do 31.12.2020 będzie 

można wypożyczyć „Biblio-Pakę” w siedzibie organizatora. Akcja biblioteczna 

będzie trwała do 17.01.2021 włącznie. Natomiast 18.01.2021 nastąpi rozlosowanie 

nagród wśród uczestników. 

 

2. CELE AKCJI: 

 

2.1.  Popularyzacja biblioteki i jej zasobów w środowisku lokalnym. 

2.2.  Wzmacnianie więzi rodzinnych. 

2.3.  Rozwijanie wyobraźni i kreatywności wśród uczestników za pomocą różnych 

środków wyrazu. 

2.4.  Zachęcanie dzieci i członków ich rodzin do aktywności twórczej. 

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI 

 

3.1.  W Akcji mogą wziąć udział wyłącznie czytelnicy Biblioteki Publicznej Gminy 

Krynicy-Zdroju zamieszkali na terenie gminy Krynica-Zdrój posiadający aktywne 

konto czytelnika. W przypadku osób niepełnoletnich wszelkiego rodzaju zgody w 

tym: 

 akceptacja postanowienia niniejszego regulaminu; 

  zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku; 

  dokonanie rejestracji uczestnika Akcji 

podejmowane będą przez opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej. 

3.2.  Uczestnik, który spełni warunki zawarte w niniejszym regulaminie będzie 

mógł wypożyczyć od Organizatora „Biblio-Pakę”. 

3.3. „Biblio-Pakę”, można wypożyczyć osobiście w siedzibie organizatora, po 

dokonaniu rejestracji uczestnictwa i akceptacji warunków Akcji zawartych w 

niniejszym regulaminie. 

3.4. W skład „Biblio-Paki” wchodzi: książka o tematyce świątecznej i kompletna 

gra planszowa. 

3.5.  Ilość „Biblio-Pak” jest ograniczona. 

3.6. Organizator decyduje o zawartości „Biblio-Paki”. 

3.7. „Biblio-Paka” jest własnością Biblioteki Publicznej Gminy Krynicy-Zdroju 

Filia w Tyliczu i zostaje ona udostępniona uczestnikowi Akcji na zasadzie 

wypożyczenia na okres max 1 miesiąca. Po upływie tego terminu uczestnik Akcji 

zobowiązany jest do zwrotu kompletnej „Biblio-Paki” do siedziby Organizatora. 

W razie uszkodzenia lub zagubienia, któregoś z elementów składowych „Biblio-

Paki” (tj. książka, gra planszowa) Uczestnik zobowiązany jest do odkupienia 

uszkodzonej lub zagubionej pozycji. 



3.8. Uczestnicy wypożyczający „Biblio-Pakę” zobowiązani są również do: 

 nadesłania na adres e-mail biblioteki 2 zdjęć w formacie jpg., na których 

zaprezentuje nam jak spędza czas wspólnie z członkami swojej rodziny 

dzięki zawartości „Biblio-Paki”. 

 nadesłania 1 zdjęcia w formacje jpg., na którym widoczna będzie praca 

plastyczna o tematyce świątecznej wykonana dowolną techniką (np. portret 

Mikołaja, ozdoby choinkowe, pierniki, kartka bożonarodzeniowa, ulepiony 

ze śniegu bałwan, „aniołki” ze śniegu itp.), do której wykonania inspiracją 

stała się zawarta w „Biblio-Pace” pozycja książkowa o tematyce 

świątecznej. 

 Zdjęcia należy przesyłać pod adres: tylicz@bibliotekakrynica.pl do dnia 

17.01.2021r.  

 Zdjęcia należy opisać imieniem i nazwiskiem uczestnika. 

 

4. FINAŁ AKCJI: 

 

4.1.  18.01.2021 r. pośród uczestników biorących udział w Akcji zostaną 

rozlosowane nagrody. 

4.2.  Zwycięzcy o ewentualnej wygranej zostaną powiadomieni e-mailowo lub 

telefonicznie. 

 

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE 

WIZERUNKU: 

 

5.1.  Zgłoszenie uczestnictwa w Akcji tożsame jest z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie podanych podczas Rejestracji danych osobowych, w celach 

niezbędnych do przeprowadzenia Akcji. 

5.2. Administratorem danych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o 

ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze 

zm.), jest Biblioteka Publiczna Gminy Krynicy-Zdroju, Al. inż. Leona 

Nowotarskiego 1, 33-380 Krynica-Zdrój. Dane osobowe przetwarzane są 

wyłącznie w celu przeprowadzenia Akcji. Uczestnik posiada prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Akcji. 

5.3. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku i członków jego 

rodziny znajdujących się na nadesłanych zdjęciach oraz wykonanej przez siebie 

pracy plastycznej również nadesłanej na zdjęciu w celu publikacji relacji z Akcji, 

która może ukazać się na stronie internetowej Organizatora, jego stronie w 

serwisie Facebook, a także na łamach czasopisma „Krynickie Zdroje”. 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

6.1.  Regulamin niniejszej Akcji dostępny jest w siedzibie Organizatora tj. w 

Bibliotece Publicznej Gminy Krynicy-Zdroju Filia w Tyliczu oraz na 

www.bibliotekakrynica.pl. 

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Akcji. 

mailto:tylicz@bibliotekakrynica.pl


Załącznik nr 1 regulaminu Akcji „Biblio-Paka” 

 

Formularz zgłoszeniowy 

 

A. Dane Uczestnika 

 

1. Imię i nazwisko:  ………………………………………………………………… 

 

2. Adres zamieszkania: …………………………………………………………………. 

 

 

3. Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………. 

 

4. Adres e-mail:  ………………………………………………………………… 

 

 

B. Oświadczenia: 

 

1. Oświadczam, że znam i akceptuję regulamin Akcji „Biblio-Paka” organizowanej przez 

Bibliotekę Publiczną Gminy Krynicy-Zdroju Filia w Tyliczu, ul. Rynek 1, 33-383 

Tylicz. 

 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych  w części A 

formularza, w celu niezbędnym do przeprowadzenia Akcji, o której mowa w pkt. 1, 

części B. 

 

Data:……………………    …………………………………. 

      Podpis uczestnika/ rodzica/ opiekuna 

 

 

 

 

 

C. Potwierdzenie wypożyczenia „Biblio-Paki” 

 

Jako Uczestnik, wymieniony w części A formularza, potwierdzam wypożyczenie 

„Biblio-Paki” od Organizatora w dniu …………………………… . Jednocześnie 

potwierdzam, że wypożyczona od Organizatora gra planszowa jest kompletna i 

zobowiązuje się do oddania jej w takim samym stanie. 

 

      ………………………………….. 

      Podpis uczestnika/ rodzica/ opiekuna 

 


