
REGULAMIN KONKURSU INTERNETOWEGO 

„Edward Stachura – życie i twórczość” 

 

I PRZEPISY OGÓLNE 

 

1. Organizatorem Konkursu „Edward Stachura – życie i twórczość” zwanego dalej 

„Konkursem” jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Danilewicz Zielińskiej 

w Aleksandrowie Kujawskim zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które Uczestnik 

akceptuje w chwili przystąpienia. 

 

II IDEA I CELE KONKURSU 

 

 

1. Celem Konkursu jest przybliżenie życiorysu i dorobku artystycznego Edwarda 

Stachury. 

2. Przedmiotem Konkursu jest zamieszczenie komentarzy z odpowiedziami na pytania 

konkursowe zamieszczane na profilu społecznościowym Organizatora na platformie 

Facebook.  

3. Cele szczegółowe Konkursu: 

• uczczenie rocznic urodzin i śmierci Edwarda Stachury, 

• przybliżenie sylwetki pisarza, 

• popularyzacja twórczości Edwarda Stachury, 

• aktywizacja czytelnictwa, 

• promocja Miejskiej Biblioteki Publicznej,  

• zwrócenie uwagi na związki Edwarda Stachury z Aleksandrowem Kujawskim. 

 

 

III ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie: 

www.facebook.com/bibliotekaaleksandrow.  

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook 

jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook  Inc. 

4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła min. 16 lat.  

5. Uczestnik z chwilą przystąpienia do konkursu oświadcza, że: 



a. jest osobą fizyczną, która ukończyła 16 lat; 

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do 

Konkursu; 

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą 

procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje; 

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu 

Facebooka; 

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem 

w Konkursie; 

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook; 

6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora. 

7. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zamieszczane przez Organizatora na 

portalu społecznościowym Facebook (pod adresem www.facebook.pl/bibliotekaaleksandrow) 

w terminie od 25.07.2022 r. do 15.08.2022 roku. Osoba, która jako pierwsza udzieli poprawnej 

odpowiedzi na pytanie konkursowe otrzymuje jeden punkt. Zwycięzcą zostanie osoba, która 

uzyska najwięcej punktów (tj. jako pierwsza udzieli najwięcej poprawnych odpowiedzi na 

pytania konkursowe). Pytania będą ukazywały się według harmonogramu: 25.07, 27.07, 29.07, 

1.08, 3.08, 5.08, 8.08, 10.08, 12.08, 15.08.2022 roku o godzinie 17:00. 

8. Informacja o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody zostanie umieszczona w oddzielnym 

poście konkursowym na stronie www.facebook.pl/bibliotekaaleksandrow dnia 18.08.2022 

roku.  

9. Laureat konkursu otrzyma nagrody rzeczowe. 

10. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów 

Konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz 

w prasie, mediach i Internecie. 

 

IV ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA 

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych 

Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących 

po stronie Uczestnika. 

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych 

przez Uczestników w zgłoszeniach konkursowych na portalu społecznościowym Facebook w 

zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem 

naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących. 



3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, 

których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w 

szczególności uczestników, którzy: 

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na 

portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie 

tekstowej, jak i graficznej); 

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami 

Facebooka 

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili 

osób trzecich; 

d) ingerują w mechanizm działania konkursu. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 

teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub 

aplikacji ze strony Facebooka. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej www.bibliotekaaleksandrow.pl. 

2. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie 

zdyskwalifikowane. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy prawa polskiego. 

4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu 

oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu 

(na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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.  

5. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie 

Kujawskim reprezentowana przez Dyrektora Biblioteki. Możesz się z nim kontaktować w 

następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Wojska Polskiego 2, 87-700 Aleksandrów 

Kujawski; e-mail: biblioteka@aleksandrowkujawski.pl, telefonicznie: 660 350 499. Do 

kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor ochrony 

danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: 

iodo.biblioteka@aleksandrowkujawski.pl 

 



6. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w sprawach związanych z organizacją, 

przebiegiem i rozstrzygnięciem konkursu i nie będą udostępniane innym podmiotom. 

7. W sprawach spornych lub wątpliwych ostateczna interpretacja Regulaminu należy 

do Organizatora. 

8. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 24.07.2022 roku. 


