
 

REGULAMIN KONKURSU  

„SZARA RZECZYWISTOŚĆ LAT 50 I 60-TYCH Z WYKORZYSTANIEM UTWORÓW  

LEOPOLDA TYRMANDA.  W 100-LECIE URODZIN PISARZA” 

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” konkursu. 

 

§ 2 

TERMIN  KONKURSU I DATA OGŁOSZENIA WYNIKÓW  

1. Konkurs trwa od 19 do 31 października 2020 r.  

2. Rozwiązanie konkursu nastąpi 9 listopada 2020 r. w formie ogłoszenia zwycięzców na stronie 

facebooka ,,Biblioteka na Egipskiej” i  w Wypożyczalni dla Dorosłych  i Młodzieży nr 62. 

3. Zapowiedź konkursu wraz ze wskazaniem miejsca regulaminu, ukaże się na stronie głównej  

Biblioteki na Meissnera i  facebooku oraz na stronie facebooka Biblioteka na Egipskiej.  

 

§ 3 

CELE 

1. Promocja czytelnictwa. 

2. Poznanie sylwetki Leopolda Tyrmanda jako pisarza i propagatora jazzu w Polsce. 

3. Przybliżenie młodszemu pokoleniu Czytelników polskiej rzeczywistości lat 50 i 60-tych. 

4. Promocja biblioteki jako miejsca ludzi twórczych. 

 

 

 

 



§ 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, Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 62 

oraz wszystkich innych osób niebędących Czytelnikami.   

4. Konkurs i jego zasady zostaną opublikowane 19 października 2020 r. w dwóch postach  

na facebooku ,,Biblioteka na Egipskiej”.  

5. Kartę konkursu można również odebrać w Wypożyczalni nr 62. 

6. W konkursie należy odpowiedzieć na przygotowane pytania. Odpowiedzią na każde pytanie jest 

jeden wyraz. Z ponumerowanych pól należy ułożyć hasło, które jest rozwiązaniem konkursu. 

7. Odpowiedzi nie można umieszczać w komentarzach pod postami.  

8. Osoba, która zamieści odpowiedź w komentarzach, nie będzie brała udział w konkursie.  

9. Umieszczenie odpowiedzi w komentarzach będzie skutkowało wcześniejszym zakończeniem 

konkursu!!! 

 

 

§ 6  

 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. Spośród poprawnych odpowiedzi, które zostaną dostarczone w terminie 19-31 października w 

formie kart do Wypożyczalni nr 62 lub nadesłanych w formie maila: bp62@bppragapd.pl , w wyniku 

losowania  9 listopada 2020 r., zostanie wyłonionych trzech zwycięzców konkursu.  

2. Ogłoszenie zwycięzców (imię i pierwsza litera nazwiska oraz dwie ostatnie cyfry karty Czytelnika)  

nastąpi 9 listopada 2020 r. w formie posta na stronie facebooka ,,Biblioteka na Egipskiej’ i 

wydrukowanej formie papierowej wyeksponowanej w Wypożyczalni nr 62. 

 

§ 7 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

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

„Informacje o przetwarzaniu danych osobowych” 

2. Regulamin i załącznik do niego, dostępny jest  na stronie Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana 

Rumla oraz do wglądu w formie papierowej 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. 

 

 Załącznik do regulaminu:  

       - Informacje o przetwarzaniu danych osobowych  

 

 

 

Informacje o konkursie: tel.: 22 672 06 92, e-mail bp62@bppragapd.pl.  
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