
Regulamin konkursu na wiersz o bibliotece 

BIBLIO-RYM 

 

§1. ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Białej 

Podlaskiej, ul. Warszawska 12 a, 21-500 Biała Podlaska. 

 

§2. CELE KONKURSU 

1. Promocja czytelnictwa. 

2. Promocja biblioteki jako miejsca dla ludzi twórczych. 

3. Pobudzanie wyobraźni i kreatywności adresatów konkursu. 

4. Włączenie się w obchody Jubileuszu 80-lecia Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Białej Podlaskiej. 

§3. TEMAT 

Tematem konkursu jest napisanie krótkiego rymowanego wiersza  

o bibliotece, czytaniu książek, czytelniku. Utwór powinien być krótki, 

maksymalnie 4 wersy. Może być humorystyczny. 

§4. UCZESTNICTWO 

1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Białej Podlaskiej i powiatu 

bialskiego. 

2. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, która co najmniej 

w dniu zgłoszenia posiada miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w mieście Biała Podlaska lub w powiecie 

bialskim. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

4. Zgłoszenie do udziału w Konkursie musi zostać dokonane w sposób 

wskazany w treści niniejszego Regulaminu. Niespełnienie 

któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału, skutkowało będzie 

uznaniem zgłoszenia za nieważne. 

5. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach 

określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są w niniejszym 

regulaminie „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Konkursu”. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane 

podane przez Uczestnika przy rejestracji lub niezaktualizowane 

dane, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu  



e-mail uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie 

nagrody. 

7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Miejskiej Biblioteki 

Publicznej i ich rodziny. 

 

 

§5. CZAS TRWANIA 

Czas trwania: od 01 sierpnia 2018 r. do 30 września 2018 r. 

 

§6. ZASADY KONKURSU 

1. Każdy uczestnik może złożyć jeden, własny utwór, w formie pisemnej, 

na formularzu zgłoszeniowym dostępnym w agendach Miejskiej 

Biblioteki Publicznej lub na stronach www.mbp.org.pl, 

www.barwna.mbp.org.pl. Formularz zgłoszeniowy należy wrzucić do 

przygotowanych urn w dowolnej agendzie Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Białej Podlaskiej. 

2. Złożone prace nie podlegają zwrotowi. 

3. Przekazanie prac konkursowych jest równoznaczne z udzieleniem 

Organizatorowi zgody na nieodpłatne wykorzystanie w/w utworów 

bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych. 

 

§7. KRYTERIA OCENY 

1. Ciekawy, indywidualny charakter wiersza. 
2. Wyraz artystyczny. 
3. Poprawność ortograficzna. 
4. Zgodność z tematyką Konkursu. 

 

§8. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Wybór osób nagrodzonych zostanie dokonany spośród wszystkich prac, 
które spełniły wymogi konkursu.  

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.10.2018 r. 

3. Informacja o wynikach zostanie ogłoszona na stronie internetowej 

Organizatora dn. 15.10.2018 r. Laureaci zostaną powiadomieni 

telefonicznie  lub poprzez wiadomość e-mail. 

http://www.mbp.org.pl/
http://www.barwna.mbp.org.pl/


4. Prezentacja nagrodzonych utworów i wręczenie nagród zwycięzcom 

odbędzie się 26.10.2018 r. podczas uroczystości związanej z jubileuszem 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej. 

5. W przypadku, gdy wyłoniony zwycięzca nie spełni warunków Regulaminu, 

lub nie odbierze nagrody w terminie 7 dni od dnia poinformowania  

o wynikach Konkursu, Uczestnik utraci prawo do nagrody, a dana nagroda 

zostanie przyznana w kolejności następnemu Uczestnikowi z listy 

rezerwowej. 

6. W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych  

z niniejszym Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego  

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami 

uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo 

weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.  

W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie jest on 

zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. 

§9. JURY 

Prace konkursowe oceni jury w składzie: 

1. Ewa Filipiuk 
2. Mariola Szupiluk 
3. Czesława Pietruk 

§10. NAGRODY 

1. Laureaci otrzymają nagrody książkowe oraz abonamenty  
na wypożyczanie multimediów w Barwnej Multimedialnej Bibliotece dla 
Dzieci i Młodzieży. 

2. Nagrodzonych zostanie trzech Uczestników Konkursu. 
3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, jak również  

do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu. 
4. Wszyscy Uczestnicy otrzymają dyplomy. 
5. Laureaci zobowiązują się odebrać nagrody osobiście. W przypadku braku 

możliwości odbioru osobistego możliwe jest odebranie nagrody przez 
osoby trzecie lub w innym terminie niż wskazany w par. 8 pkt 4,  
po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem tel. 83 341 64 53. 

 

 



§11. PRAWA AUTORSKIE 

Uczestnik oświadcza, iż wiersz zgłoszony do Konkursu przedstawia jego 

twórczość, a także nie są mu znane jakiekolwiek prawa osób trzecich, które 

mogłyby zostać naruszone poprzez zgłoszenie go do Konkursu.  

 

§12. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby 

niniejszego Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej, 

ul. Warszawska 12a, 21-500 Biała Podlaska.  

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) przeprowadzenia i realizacji Konkursu, na podstawie zgody, o której 

mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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 „RODO”; 

b) rozliczenia Konkursu – w przypadku otrzymania nagrody,  

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz; 

c) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na 

ewentualne reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

3. Dostęp do danych osobowych będą mieć pracownicy Organizatora 

obsługujący Konkurs. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż to będzie niezbędne  

do należytego przeprowadzenia i realizacji Konkursu, jego rozliczenia oraz 

udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje. Po upływie tego okresu 

dane osobowe zostaną usunięte. 

5. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo: 

a) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem; wycofanie zgody oznacza wycofanie udziału w Konkursie i 

możliwe jest przez przesłanie w wiadomości e-mail na adres: 

barwna@mbp.org.pl; 



b) do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych 

osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania 

oraz prawo do przenoszenia danych; 

c) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 

uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych. 

6. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału 

w Konkursie. Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do ich podania, 

a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

udziału w Konkursie. 

7. Zakres przetwarzanych danych osobowych w Konkursie obejmuje 

następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, wiek, numer telefonu, 

adres e–mail. 

8. Administrator nie zamierza przetwarzać danych w innych celach, niż 

wskazane w ust. 2 powyżej. 

9. W kwestiach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się  

z Administratorem danych pod adresem e-mail: iod@mbp.org.pl 

 

§13. REKLAMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU 

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji  

w sprawach związanych z Konkursem. 

2. Reklamacja powinna zawierać:  

a) imię i nazwisko osoby składającej reklamację; 

b) opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem; 

c) adres korespondencyjny. 

3. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres Organizatora. 

4. Reklamacje zawierające powyższe dane będą rozpatrywane przez 

Organizatora w ciągu 14 dni od jej otrzymania i wysyłane będą listem 

poleconym. Ostateczny termin składania reklamacji kończy się  

z upływem 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje 

nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

mailto:iod@mbp.org.pl


5. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna, co nie 

wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze 

postępowania sądowego. 
 

§14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Złożenie formularza zgłoszeniowego i utworu konkursowego jest 
równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu przez Uczestnika. 

2. Przekazanie prac konkursowych jest równoznaczne z udzieleniem 

Organizatorowi zgody na nieodpłatne wykorzystanie w/w utworu 

bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych na wszystkich 

polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 

1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 880, 1089, z 2018 r. poz. 650.). 

3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niezgodne z prawem 

wykorzystanie przez Uczestników Konkursu cudzej własności 

intelektualnej.  

4. Nagrodzone utwory przechodzą na własność Organizatora.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu i 

warunków udziału w Konkursie oraz do jego odwołania bez podania 

przyczyny. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga 

Organizator. 

7. Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na 

stronach: www.mbp.org.pl, www.barwna.mbp.org.pl  

8. Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela Barwna 

Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży w Białej Podlaskiej,  

ul. Warszawska 12c, tel. 83 341 64 53, e-mail: barwna@mbp.org.pl 

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2018 r. 

 

 

 

http://www.mbp.org.pl/
http://www.barwna.mbp.org.pl/

