Regulamin grywalizacji „Czytaj, działaj i wygrywaj”
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 „Czytaj, działaj i wygrywaj”.
2. Gra trwa w okresie od dnia 2 stycznia 2018 r. od godz. 10:00 do dnia 31 marca 2018
r. do godz. 20:00. Organizator może przedłużyć lub skrócić czas trwania gry bez
podawania przyczyn.
3. Graczem może zostać każdy, kto spełni wymagania regulaminu.
4. Osoby niepełnoletnie biorą udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów
prawnych.
5. Warunkiem przystąpienia do gry jest posiadanie Karty Czytelnika.
6. Graczem nie może zostać pracownik Biblioteki Publicznej im. W. J. Grabskiego
w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz członkowie jego rodziny (rodzice, małżonek,
dzieci, wnuki).
7. Graczem zostaje się po otrzymaniu Karty Uczestnika i podpisaniu oświadczenia
o zapoznaniu się z regulaminem i zasadami gry oraz ich akceptacji. W przypadku
zagubienia Karty Uczestnika możliwe jest jej odtworzenie wraz z naliczoną sumą
zdobytych punktów i kontynuacja gry.
8. W momencie zdobywania punktów niezbędne jest przedłożenie bibliotekarzowi
imiennej Karty Uczestnika.
9. Uczestnik ma obowiązek powiadamiać bibliotekarza o swoim uczestnictwie w „Czytaj,
działaj i wygrywaj” za każdym razem gdy wypożycza książkę.
10. Punkty na Karcie Uczestnika zapisują tylko bibliotekarze.
11. Recenzje, o których mowa w pkt. 7 „Zasad Gry”, należy przedłożyć najpóźniej do 20
dnia każdego miesiąca do oddziału biblioteki znajdującej się przy ul. Plutonu AK
Torpedy 47 w celu jej ocenienia i przyznania punktów. Recenzje oraz interpretacje
rysunkowe będą publikowane na facebook’u.
12. Biblioteka ma możliwość uhonorowania wyróżniającej się rodziny graczy.

13. Wypełnione Karty Uczestnika należy złożyć najpóźniej do 6 kwietnia 2018 r. do godz.
20:00 w jednej z placówek Biblioteki. Karty Uczestnika oddane po terminie nie będą
brane pod uwagę.
14. Powołana przez Dyrektora Biblioteki komisja sprawdzi Karty Uczestników oraz
dokona podsumowania punktów. Nazwiska laureatów zostaną podane na portalu
Facebook oraz na oficjalnej stronie Biblioteki Publicznej im. W. J. Grabskiego
w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w dniu 30 kwietnia.
15. Nagrody laureatom zostaną wręczone w dniu 10 maja 2018 r. o godz. 18:00 na
corocznej Gali Czytelników w Ośrodku Kultury „Arsus” przy ul. Traktorzystów 14.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podawania przyczyn.
17. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
18. Uczestnicy gry

udostępniają swoje dane osobowe w celu niezbędnym

do prawidłowego przeprowadzenie gry, w szczególności wpisania ich na Karcie
Uczestnika, ogłoszenia wyników gry na stronie internetowej i facebook’u,
dla potrzeb grywalizacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do
wzięcia udziału w grze. Uczestnicy gry mają prawo wglądu do swoich danych
osobowych oraz ich poprawiania.
19. Przekazane przez uczestników dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora
wyłącznie dla potrzeb związanych z przebiegiem gry.
20. Uczestnicy gry mogą być w każdym czasie jej trwania wykluczeni przez Organizatora
z dalszego udziału w grze w przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego
Regulaminu.
21. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i będzie interpretowany zgodnie
z nim.
22. Każdy uczestnik gry ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem i zobowiązać do jego
przestrzegania.
23. Wszelkich informacji udzieli Koordynator grywalizacji – Aleksandra Olesińska
- a.olesinska@bpursus.waw.pl
- 22-662-70-01

