REGULAMIN KONKURSU „CZYTELNIK MIESIĄCA”
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią ogłasza konkurs na „Czytelnika
Miesiąca”.

I.







Cele konkursu
Promocja czytelnictwa.
Popularyzacja książki oraz biblioteki publicznej w lokalnym środowisku.
Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych i literackich.
Kształtowanie nawyku regularnego czytania.
Podnoszenie kultury czytelniczej.

II.

Zasady konkursu
1. Konkurs jest przeznaczona dla wszystkich czytelników Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią oraz jej filii, którzy posiadają aktywną
kartę biblioteczną.
2. Jeżeli czytelnik nie wyraża zgody na udział w konkursie, powinien zgłosić ten fakt
bibliotekarzowi.
3. Pracownicy bibliotek oraz członkowie jury nie mogą brać udziału w konkursie.
4. Czas trwania konkursu: 1 października 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.
5. Kategorie wiekowe uczestników:
 I kategoria – czytelnicy do lat 18 (I, II, III miejsce)
 II kategoria – czytelnicy od 19 lat (I, II, III miejsce)
6. Ocenie konkursowej podlega aktywność czytelnicza uczestnika konkursu, której
wyrazem jest liczba odwiedzin połączonych z wypożyczonymi książkami, (jedne
odwiedziny z wypożyczeniem co najmniej 1 książki = 1 naklejka)
7. Przy równej liczbie odwiedzin decydować będzie liczba wypożyczonych książek
8. Podstawą do wyłonienia „Czytelnika Miesiąca” będzie największa liczba
wypożyczonych książek, potwierdzona wydrukiem z systemu bibliotecznego SOWA.
9. Regulamin konkursu jest dostępny w placówkach Biblioteki oraz na stronie
internetowej www.biblioteka-naklo.pl.

III.

Zasady przyznawania nagród
1. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora konkursu wyłoni „Czytelnika
Miesiąca” w kategoriach wiekowych wskazanych w regulaminie.
2. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród.
3. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

IV.

Postanowienia końcowe
1. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o
ochronie danych osobowych (RODO), zbierane są i przetwarzane wyłącznie na
potrzeby konkursu tj. w celu wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz
nagrodzenia laureatów.
2. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej www.biblioteka-naklo.pl
3. Uczestnik wyraża zgodę na upublicznienie wizerunku podczas relacji z przebiegu
konkursu przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Nakle nad Notecią oraz
w lokalnych mediach.
4. Organizator zapewnia sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.
5. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.
6. Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy bibliotek

V.

Przetwarzanie danych
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby konkursu
„Czytelnik Miesiąca” jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad
Notecią, ul. Bartkowskiego 1, 89-100 Nakło nad Notecią.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 Przeprowadzenia i realizacji konkursu,
 Rozliczenia konkursu – w przypadku otrzymania nagrody,
3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i
organizacji .międzynarodowych.
4. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego
przeprowadzenia i realizacji konkursu, jego rozliczenia, udzielenia odpowiedzi na
ewentualne zapytania oraz przez okres, przez który przechowujemy dane zawarte w
dokumentacji konkursowej w celach archiwalnych.
5. Dane uczestników konkursu nie będą wykorzystywane do profilowania ani
podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
6. PiMBP w Nakle nad Notecią nie zamierza przetwarzać danych w innych celach niż
wskazane w regulaminie konkursu.

