
Regulamin konkursu „Wakacyjne Bingo Książkowe” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla 

w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, filie: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 

55 oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 62. 

2. Konkurs rozpoczyna się 01.07.2019 r. i trwać będzie do 30.09.2020 r.  

 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Celem konkursu jest zachęcenie Czytelników do przeczytania książek z różnych 

działów, sięgnięcie po nieznanych autorów.  

2. Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach: dzieci i młodzież (0-15), młodzież i 

dorośli (16+). 

3. Uczestnik konkursu otrzymuje od bibliotekarza Kartę Bingo, którą należy uzupełnić 

tytułami i autorami książek przeczytanych pomiędzy 01.07. a 30.09.  

4. Każdy tytuł może być wpisany na karcie tylko raz. 

5. Przy zwrocie książek do Biblioteki bibliotekarz przybija pieczątkę w uzupełnionych 

rubrykach. 

6. Po zebraniu pięciu pieczątek na planszy pionowo, poziomo lub ukośnie należy wypełnić 

kupon konkursowy i oddać go bibliotekarzowi. 

 

Wyniki konkursu i nagrody: 

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 10 października podczas Nocy Bibliotek, która 

odbędzie się online. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Biblioteki 

Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 

(http://www.bppragapd.pl) i facebooku.   

2. Jury spośród dostarczonych kuponów wybierze 3 w każdej kategorii.  

3. Zwycięzcy otrzymają nagrody niespodzianki. Nagrody nie podlegają wymianie 

na ekwiwalent pieniężny. Dla wszystkich biorących udział w konkursie przewidziane 

są dyplomy uczestnictwa. 

4. Nagrodę należy odebrać w ciągu 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników.  

5. Nieodebrana nagroda w tym terminie przepada.  

6. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do 

celów konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i ich poprawiania. Zgodnie 



z: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji konkursu „Wakacyjne Bingo Książkowe” zgodnie z ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 

926 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y 

o przysługującym mi prawie do dostępu do treści moich danych i ich poprawieniu”. 

7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą 

udostępnione podmiotom trzecim. 


