
Regulamin zabawy 
„Kto dużo czyta, ten zyskuje”  

 
 
1) Organizatorem i pomysłodawcą  zabawy jest 
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 62,   
ul. Egipska 7 w Warszawie. 
2) Zabawa rozpoczyna się 9 marca 2023 r. i trwać 
będzie do „Dnia Bibliotekarza” tj. 8 maja 2023 r. 
3) Celem zabawy  jest promocja czytelnictwa 
różnorodnej literatury znajdującej się w 
Wypożyczalni nr 62 i docenienie przez 
Bibliotekarzy Wypożyczalni nr 62 najbardziej 
aktywnych jej Czytelników.  
4) Zabawa polega na zgromadzeniu przez 
Czytelników na specjalnej karcie jak największej 
liczby wypożyczonych książek w Wypożyczalni    nr 
62 w okresie j.w. 
Wygrywa tylko jedna osoba, która wypożyczy 
najwięcej książek w podanym okresie.  
5) Przy każdorazowej wizycie w Wypożyczalni       
nr 62 Czytelnik będzie miał wpisywaną na kartę 
wraz z datą liczbę wypożyczanych książek.  
Obok liczby przystawiony będzie stempel 
Wypożyczalni nr 62 
6) Uczestnik, który wyrazi dobrowolną chęć 
wzięcia udziału w zabawie „Kto dużo czyta, ten 
zyskuje”,  otrzyma do podpisania:  
- „Kartę zgłoszeniową” , w której poda imię i 
nazwisko, numer karty czytelnika, numer telefonu 
i w razie posiadania adres mailowy, potrzebne do 
kontaktu z razie ewentualnego zwycięstwa. 
-„Informację o przetwarzaniu danych 
osobowych”, które pozostaną w posiadaniu 
Wypożyczalni i służyć będą wyłącznie do 
przetwarzania danych na potrzeby zabawy.    
Po zakończeniu zabawy tj. 9 maja 2023 r. zostaną 
zniszczone komisyjnie.  
7) Czytelnik biorący udział w zabawie „Kto dużo 
czyta, ten zyskuje” wyraża tym samym zgodę na 
udostępnienie swojego imienia i pierwszej litery 
nazwiska jako ewentualnego zwycięzcy.  
8) Informacja o zabawie wraz z regulaminem  
udostępniona jest na stronie głównej  Biblioteki 
Publicznej 
im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga 
Południe m.st. Warszawy 
(http://www.bppragapd.pl) i na stronie facebooka 
„Biblioteka na Egipskiej”. 
8) Regulamin w wersji papierowej dostępny jest 
do wglądu w Wypożyczalni nr 62 
9) Przystąpienie do zabawy równoznaczne jest z 
akceptacją jej regulaminu.  
10) Czytelnik zobowiązany jest dostarczyć 
wypełnioną i postemplowaną kartę zabawy 
najpóźniej do dnia  8 maja do godziny 14.00 

 
11) Wyłonienia Czytelnika z największą liczbą 
wypożyczonych książek w dniu 8 maja 2023 r.                                   
dokona komisja, która składać się będzie z dwóch 
pracowników Wypożyczalni nr 62  
12) Zwycięzca otrzyma jeden podwójny bilet do 
teatru.  
13) O wyborze nazwy teatru i tytułu 
przedstawienia decyduje organizator zabawy czyli 
Wypożyczalnia nr 62 
14) Ogłoszenie wyników zabawy nastąpi                     
 8 maja 2023 r.  w trakcie trwania „Dnia 
Bibliotekarza” 
Wyniki zostaną opublikowane na stronie głównej  
Biblioteki Publicznej 
im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga 
Południe m.st. Warszawy 
(http://www.bppragapd.pl) i na stronie facebooka 
„Biblioteka na Egipskiej”. 
15) Zwycięzca zostanie poinformowany o bilecie 
do teatru telefonicznie, bądź mailowo.    
16) Odbiór biletu nastąpi w ustalonym z 
Czytelnikiem terminie, jednak nie później jak do  
31 maja 2023 r.  
17) Bilet nie podlega wymianie na inny upominek 
ani na ekwiwalent pieniężny.  
18) Nieodebranie biletu w terminie do  
31 maja 2023 r. spowoduje jego przepadnięcie.  
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