Regulamin grywalizacji
„Wyzwanie książkowe” - konkurs dla żarliwych czytelników
w Bibliotece Publicznej im. W. J. Grabskiego
w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
1. Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, zwana
dalej Organizatorem, wprowadza regulamin gry „Wyzwanie książkowe” – konkurs dla
żarliwych czytelników.
2. Gra trwa w okresie od dnia 2 listopada 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r. Organizator
może przedłużyć lub skrócić czas trwania gry bez podawania przyczyn.
3. Graczem może zostać każdy, kto posiada kartę czytelnika oraz spełni wymagania
regulaminu.
4. Uczestnikiem grywalizacji „Wyzwanie książkowe” może zostać osoba, która
ukończyła 6 rok życia.
5. Osoby niepełnoletnie biorą udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów
prawnych.
6. Uczestnik może zbierać punkty tylko i wyłącznie w jednej placówce. Karty z
punktami z różnych placówek nie będą brane pod uwagę.
7. Warunkiem przystąpienia do gry jest posiadanie karty „Bingo – Wyzwanie
książkowe”, założonej na indywidualny numer karty czytelnika.
8. Graczem nie może zostać pracownik Biblioteki Publicznej im. W. J. Grabskiego w
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz członkowie jego rodziny (rodzice, rodzeństwo,
małżonek, dzieci, wnuki).
9. Graczem zostaje się po otrzymaniu karty „Bingo – Wyzwanie książkowe”
i podpisaniu oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i zasadami gry oraz ich
akceptacji.
10. W przypadku zagubienia karty „Bingo – Wyzwanie książkowe” możliwe jest jej
odtworzenie wraz z naliczoną sumą zdobytych punktów i możliwość dalszej jej
kontynuacji.
11. Warunkiem zdobycia punktów przez osoby biorące udział w konkursie jest
przedłożenie bibliotekarzowi karty „Bingo – Wyzwanie książkowe” oraz karty
czytelnika w trakcie korzystania z usług Biblioteki.
12. Uczestnik ma obowiązek powiadamiać bibliotekarza o swoim uczestnictwie w
konkursie „Wyzwanie książkowe” za każdym razem, gdy wypożycza książkę lub
bierze udział w spotkaniach, zajęciach warsztatach etc.
13. Punkty na karcie „Bingo – Wyzwanie książkowe” zapisują tylko bibliotekarze,
potwierdzając przyznanie punktów pieczęcią danej placówki.

14. Uczestnik zdobywa punkty za udział w quizach, zajęciach oferowanych przez
bibliotekę oraz za wypożyczanie zbiorów bibliotecznych, zgodnie z zasadami gry
stanowiącymi załącznik nr 3.
15. Informacje o terminach przeprowadzania quizów i zajęć organizowanych przez
bibliotekę, zostaną umieszczone na oficjalnej stronie biblioteki www.bpursus.waw.pl
oraz na portalu społecznościowym Facebook co najmniej z dwutygodniowym
wyprzedzeniem.
16. Biblioteka zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowej nagrody dla najaktywniejszej
rodziny.
17. Wypełnione karty „Bingo – Wyzwanie książkowe” należy złożyć najpóźniej do 5
kwietnia 2019 r. do godz. 20:00 w jednej z placówek Biblioteki. Karty „Bingo –
Wyzwanie książkowe” oddane po terminie nie będą brane pod uwagę.
18. Powołana przez Dyrektora Biblioteki komisja sprawdzi karty „Bingo – Wyzwanie
książkowe” oraz dokona podsumowania punktów. Nazwiska laureatów zostaną
podane na portalu społecznościowym Facebook oraz na oficjalnej stronie Biblioteki
Publicznej im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy najpóźniej do
dnia 30 kwietnia 2019 r.
19. Nagrody laureatom zostaną wręczone w dniu 7 maja 2019 r. o godz. 18:00 na
corocznej Gali Czytelników w Ośrodku Kultury „Arsus” przy ul. Traktorzystów 14.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podawania przyczyn.
21. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
22. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników gry znajduje się
w załączniku nr 1 do Regulaminu. Wzór oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie
danych osobowych znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.
23. Uczestnicy gry mogą być w każdym czasie jej trwania wykluczeni przez Organizatora
z dalszego udziału w grze w przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego
Regulaminu.
24. Wszelkich informacji udzieli Koordynator grywalizacji – Aleksandra Olesińska
- promocja@bpursus.waw.pl
- 795 620 690

Załącznik nr 1 Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w
dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Plutonu Torpedy 47,
kod pocztowy 02-495, email: sekretariat@bpursus.waw.pl, tel. 22 882 43 00
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej iod@bpursus.waw.pl
lub pisemnie, pod adresem Biblioteki.
3. Uczestnikom gry przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz ich usunięcia a także prawo sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo przeniesienia danych oraz prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl). Korzystanie z tych praw
odbywa się na warunkach i na zasadach określonych w Ogólnym rozporządzeniu o
ochronie danych (RODO).
4. Dane mogą być udostępniane podmiotom, którym Organizator powierza ich
przetwarzanie, w celu i w zakresie określonym przez Organizatora, m.in. usługodawcom
świadczącym usługi hostingu serwisu www, usługodawcom świadczącym usługi
informatyczne, fotografom itp. w celach i w zakresie określonym przez Bibliotekę.
5. Należy mieć na uwadze, że rozpowszechnienie danych w serwisie www lub w mediach
społecznościowych oznacza możliwość dostępu do nich na całym świecie, w tym w
krajach które nie zapewniają ochrony danych osobowych na poziomie takim, jak w Unii
Europejskiej.
Przetwarzanie danych zawartych w karcie zgłoszenia
6. Dane osobowe czytelnika przystępującego do gry przetwarzane są w celu organizacji gry
(w tym naliczania punktów, kontaktowania się z uczestnikiem itp.), wyłonienia i
ogłoszenia laureatów oraz opublikowania listy laureatów (w zakresie imię, nazwisko,
wiek, liczba zdobytych punktów i zajęte miejsce) w serwisie www Biblioteki, w profilach
Biblioteki w mediach społecznościowych, w prasie, radiu i telewizji oraz w innych
mediach.
7. Podstawą prawną przetwarzania danych uczestnika jest zgoda uczestnika konkursu a w
przypadku niepełnoletnich uczestników - zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Zgodę
można wycofać w każdym czasie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania
dokonanego do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody jest równoznaczne z
rezygnacją z udziału w grze.
8. Dane zostaną usunięte po wycofaniu zgody na ich przetwarzanie lub w terminie 1 roku
od rozstrzygnięcia konkursu, pod warunkiem, że nie istnieją przesłanki do ich dalszego
przechowywania i przetwarzania np. potrzeba ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń w związku z konkursem lub potrzeba udokumentowania zgody na
rozpowszechnianie wizerunku. Dane o laureatach mogą być przetwarzane dłużej w celu
archiwalnym w interesie publicznym, jakim jest potrzeba utrwalenia historii działalności
Biblioteki, na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Biblioteki.
Przetwarzanie wizerunku
9. W trakcie spotkań oraz podczas Gali Czytelnika mogą być wykonywane fotografie i
nagrania wideo w celu dokumentowania przebiegu tych spotkań oraz informowania o
działalności Biblioteki i promowania jej, w tym fotografie i nagrania zawierające dane
osobowe w formie wizerunku uczestników gry.
10. Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest uzasadniony prawnie interes Biblioteki,
którym jest potrzeba dokumentowania prowadzonej działalności oraz dążenie do
zaspakajania potrzeb mieszkańców dzielnicy i innych osób zarówno w zamiarze
informowania o prowadzonej działalności jak i zachęcania do udziału w niej.

11. Dane osobowe w formie wizerunku mogą być zbierane i przetwarzane bez czynnego
udziału osoby, którą ten wizerunek przedstawia.
12. Rozpowszechnianie fotografii i nagrań wideo, które – na mocy ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych – wymaga uzyskania zezwolenia, odbywa się w oparciu
o wyrażoną odrębnie zgodę osoby, której wizerunek jest uwidoczniony na fotografii lub
nagraniu a w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodzica lub opiekuna prawnego.
Zwracamy uwagę na fakt, że nie każde rozpowszechnianie fotografii i nagrań wideo
zawierających wizerunek osoby wymaga takiej zgody.
13. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolna, można ją wycofać w każdym
czasie ale nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do czasu
wycofania zgody.
14. Biblioteka dokłada starań, aby rozpowszechniane fotografie lub nagrania nie
przedstawiały żadnej z uwidocznionych na nich osób w sposób niekorzystny, naruszający
jej dobre imię czy dobre obyczaje. Osoby, które mimo to nie chcą, aby utrwalano lub
rozpowszechniano ich wizerunek lub wizerunek ich dziecka prosimy o kontakt z
koordynatorem gry, osobą prowadzącą spotkanie lub fotografem. Zgłaszane życzenia
nieutrwalania lub nierozpowszechniania wizerunku danej osoby będą honorowane, o ile
nie uniemożliwi to sporządzenia fotografii lub nagrań do celów dokumentalnych.
15. Fotografie i nagrania wideo zawierające wizerunki osób zostaną usunięte po 5 latach od
dnia utrwalenia, za wyjątkiem tych, które zostaną zachowane do celów archiwalnych w
interesie publicznym.

Załącznik nr 2 Wzór karty zgłoszenia do konkursu „Wyzwanie książkowe”
………………………………………
miejscowość, data
Dane uczestnika
Nr karty czytelnika ……………………………………………………………………………………….
Dane rodzica/opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletniego uczestnika
Imię i nazwisko: ..………………………………………………………………………………………...
Dane kontaktowe (uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego)
Nr tel. ………………… e-mail: ………………………………………….……………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną im.
W.J. Grabskiego w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w celach związanych z organizacją gry pn.

„Wyzwanie książkowe”, wyłonienia i ogłoszenia jej laureatów oraz ogłoszenia i opublikowania listy
laureatów.
Potwierdzam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu, w tym z informacją o zasadach
przetwarzania danych osobowych, i akceptuję jego postanowienia. Regulamin jest dostępny pod
adresem https://bpursus.waw.pl/............. i w placówkach Biblioteki.
Podanie danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
……….:……………………………………………………………………..
podpis uczestnika
(rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletnich uczestników)
Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku na fotografiach i nagraniach wideo
zarejestrowanych podczas spotkań oraz podczas Gali Czytelnika w serwisie www Biblioteki, w
profilach Biblioteki w mediach społecznościowych, w prasie i telewizji oraz w innych mediach.
Przyjmuję do wiadomości, że wizerunek będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu
dokumentowania przebiegu tych spotkań oraz informowania o działalności Biblioteki i promowania
jej.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak zgody nie wyklucza możliwości rozpowszechniania fotografii
i nagrań wideo, do których stosuje się art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
……….:……………………………………………………………………..
podpis uczestnika
(rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletnich uczestników)

Załącznik nr 3 Zasady dla uczestników grywalizacji
„Wyzwanie książkowe” – konkurs dla żarliwych czytelników
w Bibliotece Publicznej im. W. J. Grabskiego
w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Zasady dla uczestników
Gra „Wyzwanie książkowe” – konkurs dla żarliwych czytelników, polega na zbieraniu
punktów za udział w quizach, zajęciach oferowanych przez bibliotekę oraz za wypożyczanie
zbiorów bibliotecznych. Osoba, która uzyska największą ilością punktów otrzyma tytuł
„Żarliwego Czytelnika”.

Opis punktacji:
1. Przeczytanie jednej z książek z karty „Bingo – Wyzwanie książkowe” – 5pkt.
2. Przeczytanie czterech książek z karty „Bingo – Wyzwanie książkowe” w jednym
rzędzie w przeciągu jednego miesiąca kalendarzowego upoważnia do zdobycia
dodatkowych – 5pkt.
3. Udział w zajęciach z oferty Biblioteki Publicznej im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy
Ursus m.st. Warszawy – 10pkt.
4. Udział w quizie – max 10pkt.
(punktacja uzależniona jest od wyniku quizu)
Quizy polegają na udziale w dwóch spotkaniach, podczas których przeprowadzony
zostanie test jednokrotnego wyboru. Każdy z quizów będzie zawierał 10 pytań,
punktowanych po jednym punkcie za udzielenie poprawnej odpowiedzi.
Pierwszy quiz obejmował będzie wiedze z zakresu znajomości dzielnicy Ursus m. st.
Warszawy. Drugi zaś będzie sprawdzał wiedzę ze znajomości jednej z dwóch
wybranych pozycji:
- „Mikołajek” - Goscinny Rene, Sempe Jean-Jacques
- „Reporterka rozmowy z Hanną Krall” – Jacek Antczak
Maksymalna do zdobycia w konkursie ilość punktów wynosi – 245pkt.

