
KONKURS
ROMANS Z BALLADAMI

—  C Z Y  Z N A S Z  T E  C Y T A T Y ?

2.09—23.09

„Słowicze wdzięki w mężczyzny głosie,
A w sercu lisie zamiary.”

 
 
 

„Pójdźcie, o dziatki, 
pójdźcie wszystkie razem...”

   
 

„Ledwiem dokończył, aż straszna martwica
Wypływa z bliskich wód toni;

Białe jej szaty, jak śnieg białe lica,
Ognisty wieniec na skroni.”

 
   
 

„Jedzą, piją, lulki palą,
Tańce, hulanka, swawola...”

    
 

„Jeżeli nocną przybliżysz się dobą
I zwrócisz ku wodom lice,

Gwiazdy nad tobą i gwiazdy pod tobą,
I dwa obaczysz księżyce.”
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„Słuchaj dzieweczko!
— Ona nie słucha...”

 
  

„Miej serce i patrzaj w serce!”
 
 

„Bo kto przysięgę naruszy,
Ach, biada jemu, za życia biada!

I biada jego złej duszy!”
 

    
 

„Kochałam pana tak szczerze,
On mię przysięgał zaślubić,
Dziś księżnę za żonę bierze,
Krysię ubogą chce zgubić.”

 
 

„Ta karczma Rzym się nazywa...” 
 
 

„Zbrodnia to niesłychana,
Pani zabija pana...”
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REGULAMIN KONKURSU

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu „Romans z balladami – czy znasz te cytaty?” jest Wypoży-

czalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 78, ul. Majdańska 5.

2. Konkurs zorganizowany został z okazji corocznej ogólnopolskiej akcji Narodowego

Czytania.

3. Konkurs rozpoczyna się 2 września i trwać będzie do 23 września. 

§2
CELE KONKURSU

1. Zaproszenie czytelników Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 78 przy ul. Ma-

jdańskiej 5, będącej filią Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy

Praga-Południe m.st. Warszawy, do współtworzenia akcji Narodowego Czytania.

2. Zachęcenie warszawskich Czytelników do uczestnictwa w kulturze poprzez uczest-

nictwo w święcie czytelnictwa, jakim jest Narodowe Czytanie.

3. Zapoznanie z twórczością Adama Mickiewicza – autora Ballad i romansów.

4. Promocja czytelnictwa.

§ 3
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdzi-

wych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, nu-

meru telefonu kontaktowego, niezbędnych do przekazania nagrody. 

2. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnicy wyrażają zgodę na zastosowanie się do

niniejszego regulaminu oraz akceptują zgodę na przetwarzanie danych osobowych

poprzez wypełnienie formularza konkursowo-zgłoszeniowego, który będzie

dostępny w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 78, ul. Majdańska 5. Dane

będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku

z wydaniem nagrody.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przet-

warzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej

RODO, informujemy, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych uczestników konkursu „Romans z balladami

– czy znasz te cytaty?” jest Biblioteka Publiczna im. Z. J. Rumla w Dzielnicy Praga-

Południe, ul. Meissnera 5, 03-982 Warszawa. Dane kontaktowe do Administratora

Danych Osobowych: tel.: 22 671 04 51 oraz e-mail: dyrekcja@ bppragapd.pl.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana

danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się

Pani/Pan skontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, za pośred-

nictwem skrzynki e-mail iodo@bppragapd.pl.

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe (tj. imię,

nazwisko, adres e-mail, nr telefonu w celu realizacji konkursu „Romans z balladami

– czy znasz te cytaty?” na podstawie udzielonej zgody.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 3, odbiorcami

Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów wynikających z art. 28 

RODO przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Biblioteka

Publiczna im. Z. J. Rumla w Dzielnicy Praga-Południe.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji celu lub wyco-

fania zgody.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu

następujące uprawnienia:

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku,

gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapom-

nianym);

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są

następujące przesłanki:

i. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tę

osobę,

ii. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f. ze względu na fakt, iż przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi

zgoda (art. 6 lit. a), nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec

przetwarzania danych. Prawo to dotyczy przetwarzania w oparciu o art. 6 lit. e i f.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na pod-

stawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez

Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo

wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych

osobowych. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter do-

browolny, nie podanie danych będzie skutkować brakiem realizacji celów

wskazanych w pkt. 3.

10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą pro-

filowane. 

11.Nie przekazujemy Pani/Pana danych do państw trzecich, tj. poza obszar Europe-

jskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

§ 4
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba powyżej 18. roku

życia, która nie jest pracownikiem Biblioteki.

2. Konkurs polega na poprawnym podaniu tytułów utworów, z których pochodzą cytaty.

3. Cytatów będzie 11, co nawiązuje do XI edycji Narodowego Czytania. 

4. Wypełniony formularz konkursowo-zgłoszeniowy należy przynieść w dniach od 2

września do 23 września 2022 r. do Wypożyczalni nr 78, przy ul. Majdańskiej 5.

5. Dla trojga laureatów przewidziane są nagrody w postaci bonów podarunkowych. 

6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Organizator zastrzega 

sobie prawo do zmian i poprawek w niniejszym regulaminie. 

§ 5
KRYTERIA OCENY

1. Rozstrzygnięcie konkursu „Romans z balladami – czy znasz te cytaty?” nastąpi 30

września.

2. Jury składające się z bibliotekarzy Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 78

wyłoni trójkę zwycięzców. W przypadku takiej samej ilości poprawnych odpowiedzi,

zwycięzcy zostaną wyłonieni metodą losowania.

3. Poprawne odpowiedzi zostaną ogłoszone na Facebooku Biblioteki na Majdańskiej.

3. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną bądź

telefonicznie w przeciągu 5 dni kalendarzowych od zakończenia Konkursu.

4. Odbiór nagrody będzie możliwy w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 78,

ul. Majdańska 5, w przeciągu 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych, od momentu

powiadomienia o wygranej, w godzinach pracy biblioteki.

5. Jeżeli odbiór nagrody nie nastąpi ww. wymienionym terminie, nagroda przepada.

Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Biblioteki (http://bppragapd.pl/)

oraz na Facebooku Biblioteki na Majdańskiej (www.facebook.com/BibliotekaNaMajdan-

skiej). Szczegółowe informacje można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej

bp78@bppragapd.pl lub pod nr telefonu 22 813 27 22.
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(imię i nazwisko)

(nr telefonu)

(e-mail)

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych lub przetwarzanie moich danych

i danych dziecka, którego jestem prawnym opiekunem w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail oraz

numer telefonu przez Administratora tj. Bibliotekę Publiczną im. Z.J. Rumla w Dzielnicy Praga-Południe

m.st. Warszawy, ul. Meissnera 5, 03-982 Warszawa w celu uczestnictwa w konkursie „Romans z bal-

ladami – czy znasz te cytaty?” organizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Praga-Południe

m.st. Warszawy. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Za-

poznałem/am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarza-

nia danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i prawie ich poprawiania.

……………………………. …………………….

miejscowość, data, podpis


