
Regulamin akcji „Zbieram zakładki” 

                         „Ludzie przestają myśleć, gdy przestają czytać.”        Denis Diderot 

I. Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem akcji pod nazwą “Zbieram zakładki” jest Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury 

Gminy Trzyciąż, ul. Leśna 4, 32-353 Trzyciąż.  

2. Akcja trwa od 01.02.2023 r. do 30.06.2023 r. do godziny 15:00.  

3. Celem akcji jest zachęcenie mieszkańców Gminy Trzyciąż do systematycznego odwiedzania 

biblioteki oraz promocja czytelnictwa.  

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji akcji i określa prawa i obowiązki jego uczestników.  

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.bioaktrzyciaz.outline.pl  

II. Uczestnictwo w akcji  

6. Uczestnikiem akcji może być każda osoba posiadająca kartę biblioteczną gminnej biblioteki 

publicznej w Trzyciążu.  

7. Uczestnikami akcji, nie mogą być pracownicy Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy 

Trzyciąż.  

III. Przebieg i warunki udziału w akcji  

8. Każdy wypożyczający książki znajdujące się w zbiorach biblioteki, znajdzie w jednej 

z wypożyczonych w danym dniu książek, zakładkę. Każda z zakładek jest oznaczona pieczęcią 

biblioteki.  

9. Zakładki zbieramy przez pięć miesięcy. Po upływie tego czasu, czytelnicy którzy zbiorą 

największą liczbę zakładek, wymienią je na nagrodę książkową.  

10. Każdy z czytelników biblioteki zbiera zakładki samodzielnie. 

11. Liczba nagród książkowych jest ograniczona do kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie 

BiOAK. 

12. W sytuacji równej liczby zakładek, brana będzie pod uwagę liczba wypożyczonych książek.  

13. Za moment dokonania zgłoszenia udziału w akcji uważa się moment, w którym czytelnik 

dostarczy do biblioteki w Trzyciążu zakładki i wypełni oświadczenie, jednak nie później niż do 

30 czerwca, do godziny 15.00.  

14. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 5 lipca, do godziny 12.00 na Facebooku BiOAK, na tablicy 

ogłoszeń biblioteki oraz na stronie internetowej: http://www.bioaktrzyciaz.outline.pl 

15. Uczestnicy akcji wyrażają zgodę na udostępnienie swoich danych oraz zdjęć zawierających ich 

wizerunek, zarejestrowanych podczas trwania akcji w mediach, z zaznaczeniem, że dane osobowe 

i wizerunek będą wykorzystane tylko i wyłącznie w celu promocji działań związanych z w/w 

akcją (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1781).  

16. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy 

Trzyciąż. Przekazane dane nie będą wprowadzane do bazy danych, nie będą udostępniane osobom 

trzecim.  

17. Przystąpienie do akcji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika warunków akcji 

określonych w niniejszym regulaminie.  

IV. Nagrody i sposób ich przekazania  

18. Sponsorem nagród jest Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Trzyciąż.  

19. Po podaniu do publicznej wiadomości listy zwycięzców w konkursie, każdy z nich w ciągu 5 dni 

roboczych dostarczy do biblioteki tytuł interesującej go pozycji książkowej o wartości nie 

przekraczającej 60 PLN.  

20. O terminie odbioru nagrody, każdy ze zwycięzców zostanie powiadomiony telefonicznie lub 

mailowo.  

V. Postanowienia końcowe  
21. Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga organizator akcji.  

22. Organizator akcji zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.  

23. Wszelkie pytania dotyczące akcji należy kierować do organizatora – Biblioteki i Ośrodka 

Animacji Kultury Gminy Trzyciąż przy ul. Leśnej 4, 32-353 Trzyciąż, tel. 12 389 40 01, wew. 36, 

kom. 690 211 427 lub mailowo na adres: bioakos@interia.pl lub bioak@o2.pl 

http://www.bioaktrzyciaz.outline.pl/
mailto:bioak@o2.pl


 

OŚWIADCZENIE 

Udział w akcji „Zbieram zakładki” jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie wizerunku 

oraz danych osobowych zawartych w dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

przedsięwzięcia zgodnie z Rozporządzeniem 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

Organizator oświadcza, że Administratorem Twoich danych będzie Biblioteka i Ośrodek Animacji 

Kultury Gminy Trzyciąż z siedzibą w Trzyciążu, ul. Leśna 4, a podane dane osobowe będą użyte tylko 

i wyłącznie do celów organizacji i dokumentacji wydarzenia, sprawozdawczych, promocyjnych 

i reklamowych i nie zostaną one wykorzystane w żadnych innych celach.  

Ja, niżej podpisana/y (imię i nazwisko, nr karty bibliotecznej) .................................................................. 

oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem akcji „Zbieram zakładki” i własnoręcznym 

podpisem akceptuję jego warunki.  

Ja, rodzic/ prawny opiekun ..................………………………………………………………… / 
                            /imię i nazwisko dziecka/ 

w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic/prawny opiekun 

 

 

 

………………………………………….    …………………………………….. 
                /Miejscowość, data/      /Czytelny podpis/ 

 


