REGULAMIN KONKURSU „Re-Animuj się”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „ Re-Animuj się” i jest zwany dalej: "Konkursem".
. rganizatorem Konkursu jest stowarzyszenie A
z siedzi ą przy ul. więtoja ska 141143, 81-401 Gdynia, email stowarzyszenielabib@gmail.com oraz Fundacja Rozwoju
Społecze stwa nformacyjnego z siedzi ą w Warszawie przy ul. Kopernika 17
00-359 Warszawa, email frsi@frsi.org.pl.

§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest prawidłowe wypełnienie formularza
konkursowego w terminie od 15.04.2019 do 15.05.2019 roku.
3. W konkursie mogą rać udział wszystkie typy bibliotek.
4. W ramach konkursu można wygrać jeden z warsztatów lu konsultacji online
zaproponowanych przez Am asadorów A i . Komisja, składająca się z Am asadorów
A , po zapoznaniu się z nadesłanymi formularzami konkursowymi wy ierze listę
laureatów.
5. Udział w konkursie jest ezpłatny, a zwycięskie i lioteki nie pokrywają kosztów
warsztatów.
6. Wy ierając danego Am asadora, należy zwróć uwagę na lokalizację, w której może
poprowadzić warsztaty oraz termin przeprowadzenia warsztatu. W zależności od
Am asadora zwycięski warsztat może zostać przeprowadzony w miesiącach czerwiec –
grudzie 019 roku.
7. Warsztaty są dedykowane pracownikom i lioteki lu czytelnikom.
8. i lioteka może wy rać tylko jeden warsztat i przesłać jeden formularz konkursowy.
8. ista zwycięskich i liotek zostanie ogłoszona 30 maja 019 roku. wynikach konkursu
i lioteki zostaną poinformowane mailowo, dodatkowo lista laureatów konkursu zostanie
opublikowana na stronach internetowych: www.biblioteki.org oraz www.labib.pl
9. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod adresem mailowym
ambasadorowie@labib.
§3
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, niez ędnych
do kontaktu w sprawie przeprowadzenia warsztatu przez Ambasadora LABIB.

. Dane oso owe Uczestnika, o których mowa powyżej, ędą przetwarzane przez
rganizatora w jego siedzi ie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców,
poinformowania o nagrodzie i publikacji informacji o laureatach konkursu na stronie
www.biblioteki.org oraz www.labib.pl.
Podanie danych oso owych jest do rowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 7 kwietnia 016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych oso owych jest
stowarzyszenie A
z siedzi ą przy ul. więtoja skiej 141 -143,81-4040 Gdynia, tel. 58 622
73 55, e-mail stowarzyszenielabib@gmail.com. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści
swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie ez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do U D , gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych oso owych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oso owych z dnia 7 kwietnia 016 r.

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. rganizator ma prawo do zmiany postanowie niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie
to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn
podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lu prawnymi. Dotyczy to w
szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.
. rganizator zastrzega so ie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone
w Regulaminie. W tym celu rganizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych
oświadcze , podania określonych danych ądź przedłożenia określonych dokumentów.
dmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości rganizatora są
uzasadnione.
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią
Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

