
 

 

REGULAMIN KONKURSU - „NIESTRASZNY DWÓR” 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ZYGMUNTA JANA RUMLA W DZIELNICY  

PRAGA-POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY  

FILIA WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY NR 62 UL. EGIPSKA 7 

 

 

 

§ 1. 

ORGANIZATOR 

1. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy 

Praga-Południe m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Meissnera 5, Filia 

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr. 62, zwana dalej „Organizatorem”. 

 

§ 2.  

TERMIN  KONKURSU I DATA OGŁOSZENIA WYNIKÓW  

1. Konkurs trwa od 7 października 2019 do 31 października 2019 r.  

Rozwiązanie konkursu odbędzie się 14 listopada 2019 r. w Wypożyczalni dla Dorosłych  

i Młodzieży nr 62. 

 

§ 3.  

CELE 

1. Budowanie tożsamości lokalnej i narodowej. 

2. Promocja czytelnictwa. 

3. Propagowanie wiedzy o Stanisławie Moniuszce z okazji ogłoszenia przez Sejm RP roku 2019 

rokiem Stanisława Moniuszki w 200. rocznicę urodzin kompozytora. 

 

§ 4.  

ADRESACI KONKURSU 

1. Konkurs adresowany jest do osób dorosłych. 

 



§ 5.  

ZASADY UCZESTNICTWA  

1. Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia zarejestrowana jako czytelnik Biblioteki Publicznej 

im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe. 

2. Uczestnik otrzyma jeden zestaw pytań. W zestawie znajdują się trzy pytania z zakresu kultury 

XIX wiecznej oraz życia i twórczości Stanisława Moniuszki. Czytelnik odpowiada na pytania 

pisemnie na miejscu. Może skorzystać z pomocy księgozbioru dostępnego w Wypożyczalni 

dla Dorosłych i Młodzieży nr 62. 

 

§ 6.  

 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. Spośród poprawnych odpowiedzi, 14 listopada, zostanie wyłonionych dwoje zwycięzców 

konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia dodatkowych wyróżnień lub nagród 

specjalnych. 

3. Zakończenie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 14 listopada w Wypożyczalni dla Dorosłych 

i Młodzieży nr 62 ul. Egipska 7. Informacje o zwycięzcach (imię i nazwisko) zostaną 

opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz profilach facebookowych Biblioteki.  

 

§ 7. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją jego regulaminu. 

2. Regulamin jest dostępny na stronie Biblioteki oraz do wglądu w Wypożyczalni dla Dorosłych 

i Młodzieży nr. 62. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą 

tego wymagały okoliczności obiektywne. 

4. Uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na podanie swojego imienia, nazwiska i 

numeru telefony i/lub adresu e-mail. Administratorem danych osobowych Uczestników 

konkursu jest Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe 

m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Meissnera 5, Filia Wypożyczalnia dla 

Dorosłych i Młodzieży nr. 62.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 

niniejszego konkursu i wydania nagród. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne dla 

potrzeb przeprowadzenia konkursu i wydania nagród. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych 

osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem 

prawa do nagrody. 



6. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą w ciągu 30 dni od ogłoszenia 

wyników nagroda przepada. 

7. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

 

Informacje o Konkursie: tel.: 22 6720692, e-mail m.kalbarczyk@bppragapd.pl 
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