Regulamin konkursu
„Czytam sobie w bibliotece. Moje miejsce – moja wolność!”
§1
Konkurs „Czytam sobie w bibliotece. Moje miejsce – moja wolność!”
Konkurs, o którym mowa w niniejszym Regulaminie (zwany dalej „Konkursem”), jest skierowany do wszystkich
bibliotek działających na terenie Polski (zwanych dalej „Bibliotekami” lub „Uczestnikami Konkursu”).
§2
Cele Konkursu
Cele Konkursu to:
1. Rozbudzanie u dzieci ciekawości świata, pogłębianie wiedzy o społeczności, w której żyją
i ważnych dla niej postaciach w kontekście 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
2. Promocja samodzielnego czytania wśród dzieci.
3. Wprowadzanie nowoczesnych form pracy z książką w bibliotekach.
4. Przeprowadzenie przez Biblioteki spotkań dla dzieci z wykorzystaniem jednej z 4 książek z serii „Czytam
sobie z kotylionem”: „Koronkowa parasolka z Gdyni. Opowieść o mieście”, „Piasek i bruk. O Romanie
Dmowskim”, „O Zofii, co zbierała kolory. O Zofii Stryjeńskiej”, „Mój pan woła na mnie Pies. O psie
Marszałka Piłsudskiego” (zwanej dalej „Książką”).
§3
Organizatorzy i Partnerzy Konkursu
Organizatorami Konkursu są:
1. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie, 00‐ 359, ul. Kopernika
17, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS: 0000303048 (zwana dalej „FRSI” lub „Organizatorem”).
2. Egmont Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzielnej 60, kod pocztowy 01-029,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037991 (odpis KRS stanowi załącznik nr 3 do
Porozumienia), NIP 5260207752, o kapitale zakładowym 8.761.580,00 zł (dalej również:
“Wydawnictwem” lub „Organizatorem”).
§4
Warunki udziału w Konkursie i kryteria oceny zgłoszeń konkursowych
1. W Konkursie mogą brać udział biblioteki z terenu całej Polski.
2. Każda Biblioteka (rozumiana jako placówka biblioteczna będąca biblioteką główną lub filią) może
zgłosić swój udział w Konkursie oraz nadesłać relację ze spotkania tylko jeden raz.
3. Zgłoszeniem do Konkursu jest przesłanie relacji ze spotkania edukacyjnego wokół jednej z 4 książek z
serii „Czytam sobie z kotylionem”, o których mowa w §2, pkt 4.
4. Uczestnicy w ramach zadania konkursowego prześlą do Organizatorów linki do relacji (zwanej dalej
„Relacją”), która nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, do której
przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe. Uczestnik ponadto musi posiadać
zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób, których wizerunek stanowi element Relacji oraz prawo do
korzystania i rozpowszechniania innych materiałów w niej zawartych.
5. Zadanie konkursowe polega łącznie na:
a. Pobraniu ze strony www.biblioteki.org Książki z serii „Czytam sobie z kotylionem” dostępnej w wersji
elektronicznej (pdf).

b. zorganizowaniu minimum jednego spotkania edukacyjnego dla dzieci, z wykorzystaniem wybranej
książki i scenariusza opracowanego przez Organizatorów (przy czym wykorzystanie scenariusza nie jest
obowiązkowe,
możliwe
jest
zrealizowanie
spotkania
edukacyjnego
zgodnie
z własnym, indywidualnym pomysłem),
c. nadesłaniu do Organizatorów przez formularz online linku do Relacji ze spotkania umieszczonej w formie
artykułu lub inspiracji na platformie www.labib.pl, z tagami #czytamsobiezkotylionem i
#100latniepodleglosci. W relacji można umieścić linki do strony www i/lub profili w mediach
społecznościowych Biblioteki zawierających informacje o zorganizowanym w ramach Konkursu
przedsięwzięciu.
d. udostępnieniu Książki w wersji pdf czytelnikom Biblioteki celem zrealizowania spotkania edukacyjnego.
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§5
Czas trwania Konkursu
Konkurs rozpoczyna się w dniu 24 października 2018 roku i kończy się w dniu 31 grudnia 2018 roku
według poniższego harmonogramu:
a. ogłoszenie informacji o konkursie - 24 października 2018 roku .
b. koniec realizacji zadania konkursowego przez Biblioteki (w tym nadsyłanie Relacji do Organizatorów
poprzez formularz online) – do 9 grudnia 2018 godz. 23:59.
c. ogłoszenie wyników Konkursu - do 21 grudnia 2018 r. .
§6
Nagrody
Zgłoszenie do Konkursu niespełniające kryteriów formalnych, zostanie odrzuocne.
Organizatorzy dokonają merytorycznej oceny przygotowanych i nadesłanych przez Biblioteki Relacji i
wybiorą 30 najciekawszych (ocenie podlegać będzie zarówno sposób realizacji spotkania edukacyjnego,
jak i sama Relacja – jej atrakcyjność, ciekawa, np. multimedialna, forma).
Laureaci Konkursu zostaną nagrodzeni zestawem składającym się z 15 książek z serii „Czytam sobie”
(zwanymi dalej „Nagrodą”).
Nagrody zostaną dostarczone do Bibliotek na adresy podane w formularzu zgłoszeniowym online.
Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub inne nagrody rzeczowe.

§7
Informacja o wynikach Konkursu
Laureaci Konkursu – Biblioteki, którym przyznane zostaną Nagrody za najciekawszą Relację ze spotkania, zostaną
o tym poinformowane przez FRSI za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres podany w formularzu
zgłoszeniowym online).
§8
Odpowiedzialność za przesyłki
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania operatorów telekomunikacyjnych, jak również za
przesyłanie oraz terminowość przesyłania danych poprzez sieć Internet i sieci telekomunikacyjne, ani za przerwy
i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych wykorzystywanych do przeprowadzenia
Konkursu lub za trudności w dostępie do takich stron i przekazaniu (zapisaniu) koniecznych informacji.

§9
Zasady przetwarzania danych osobowych
1. Współadministratorami danych osobowych podanych w formularzu są Organizatorzy Konkursu. – Dane
osobowe podane w formularzu będą przetwarzane jedynie w celach związanych z przeprowadzeniem
Konkursu tj. wyłonieniem Laureatów Konkursu i przekazaniem nagród.

2. Podstawą przetwarzania podanych danych jest dobrowolna zgoda, jednak brak jej wyrażenia
uniemożliwia uwzględnienie zgłoszenia w Konkursie.
3. Każdemu
Uczestnikowi
konkursu
przysługuje:
a)
prawo
dostępu
do
podanych
danych
osobowych;
b) prawo żądania poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych
osobowych,
c)
prawo
zgłoszenia
sprzeciwu
wobec
przetwarzania
danych
osobowych,
d)
prawo
żądania
przeniesienia
danych
osobowych;
e) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostanie
bez
wpływu
na
zgodność
z
prawem
ich
przetwarzania,
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji gdy
Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.
4. Dane osobowe pozyskane w związku ze zgłoszeniem do Konkursu będą przechowywane wyłącznie w
czasie konkursu, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z konkursem lub
do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, który
z tych terminów nastąpi później. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy
zgłaszać na adres: FRSI, ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa z dopiskiem: Konkurs „Czytam sobie w
bibliotece. Moje miejsce – moja wolność!” oraz Egmont Polska sp. z o.o,, ul. Dzielna 60, 01-029
Warszawa.
5. W przypadku przetwarzania przez Biblioteki danych osobowych uczestników spotkań oraz osób
zaangażowanych w udział Biblioteki w Konkursie, Biblioteki zobowiązane są posiadać zgodę tych osób
na przetwarzanie ich danych.
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§10
Postanowienia końcowe
Udział w Konkursie jest bezpłatny.
Regulamin Konkursu znajduje się do wglądu w siedzibie FRSI to jest w Warszawie przy ul. Kopernika
17 oraz na portalu www.biblioteki.org.
Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu prosimy kierować do
FRSI, na adresy e-mail: martyna.woropinska@frsi.org.pl lub elzbieta.jankowska@frsi.org.pl, z
dopiskiem: Konkurs „Czytam sobie w bibliotece. Moje miejsce – moja wolność!”.
Organizatorom Konkursu przysługuje prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu
w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawić Bibliotek ich praw
nabytych na podstawie Regulaminu Konkursu.
Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie aneksów do Regulaminu Konkursu oznaczonych
kolejnym numerem oraz datą, publikowanych na stronie www.biblioteki.org
Regulamin Konkursu w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w treści, jednak nie
wcześniejszej niż data jego publikacji.
Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
Organizatorzy mają prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez
niego warunków niniejszego Regulaminu Konkursu. O decyzji Organizatorów Uczestnik zostanie
powiadomiony poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym
online.
Decyzja Organizatorów o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.

