
Regulamin konkursu „Zdaniem bibliofila“ 
organizowanego przez Pocztę Książkową sp. z o.o. 

we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Olsztynie 
w celu badania preferencji czytelniczych i promocji książki 

§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Zdaniem bibliofila” zwanego w dalszej części regulaminu Konkursem,
jest Poczta Książkowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Ogrodowa 31/35, 00-893 Warszawa),
wpisana  do  Krajowego  Rejestru  pod  numerem  KRS  0000451814  o  numerze  identyfikacji
podatkowej NIP 5213644563 (adres do korespondencji: 10-513 Olsztyn, ul. Kopernika 46A) zwana
dalej Organizatorem. 

2.  Organizator  powołuje  3-osobowe  Jury,  w  skład  którego  wchodzą:  Maria  Plysiuk,  Urszula
Witkowska, Piotr Przytuła.

3. Partnerem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie, zwana dalej Biblioteką, w
której filiach Uczestnicy mogą odbierać karty konkursowe oraz oddawać wypełnione. Tam również
dostepny jest regulamin Konkursu w pełnym brzmieniu.  

4. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

5. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje
warunki Konkursu.
 
6. Celem Konkursu jest zebranie informacji o czytanych przez użytkowników Biblioteki książkach i
ich ocenie, by przeprowadzić analizę przydatną do podejmowania dalszych działań promujących
czytelnictwo oraz wyłonienie spośród Uczestników sześciorga  Zwycięzców w każdym z trzech
miesięcy trwania Konkursu i jednego Zwycięzcę Głównego po trzech miesiącach konkursowych. 

7. Jako Zwycięzcę rozumie się osobę, która w ciągu miesiąca konkursowego (rozumianego według
harmonogramu -  §2,  punkt  2)  poprawnie  wypełni  i  zwróci  do Biblioteki  największą  ilość  kart
konkursowych, z zastrzeżeniem, że każda konkursowa karta musi odnosić się do innego tytułu. Jako
Zwycięzcę Głównego rozumie się osobę, która w ciągu trzech miesięcy konkursowych wypełni i
zwróci do którejkolwiek z objętych Konkursem filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie:
Filia nr 1, Filia nr 2, Filia nr 4, Filia nr 5, Filia nr 6, FIlia nr 7, Filia nr 9, Planeta 11, FIlia nr 12,
FIlia nr 13, Filia nr 15, FIlia nr 16, Filia nr 18 – największą ilość poprawnie wypełnionych kart
konkursowych, z zastrzeżeniem, że każda złożona przez Uczestnika karta konkursowa musi odnosić
się do innego tytułu.

8.  Zwycięzcy  oraz  Zwycięzca  Główny  zostaną  wyłonieni  na  podstawie  ilości  poprawnie
wypełnionych kart konkursowych. 

§2
Czas trwania Konkursu

1. Konkurs trwa od 8.08.2016 do 8.11.2016 r. 

2. Harmonogram działań:
8.08.2016 - 8.09.2016 – I miesiąc konkursowy



9.09.2016 – odebranie kart konkursowych z Biblioteki
16.09.2016 – ogłoszenie wyników po I miesiącu konkursowym, kontakt ze Zwycięzcami, ustalenie
z Biblioteką listy książek, które zostana przekazane Bibliotece

9.09.2016 - 8.10.2016 – II miesiąc konkursowy
10.10.2016 – odebranie kart konkursowych z Biblioteki
17.10.2016 – ogłoszenie wyników po II miesiącu konkursowym, kontakt ze Zwycięzcami, ustalenie
z Biblioteką listy książek, które zostaną przekazane Bibliotece

9.10.2016 - 8.11.2016 – III miesiąc konkursowy
9.11.2016 – odebranie kart konkursowych z Biblioteki
16.11.2016  –  ogłoszenie  wyników  po  III  miesiącu  konkursowym,  kontakt  ze  Zwycięzcami,
ustalenie z Biblioteką listy książek, które zostaną przekazane Bibliotece oraz ogłoszenie Zwycięzcy
Głównego. 

§3
Podmioty uprawnione do wzięcia udziału w Konkursie

1. Konkurs ma charakter otwarty, uczestnikiem Konkursu może być każda osoba powyżej 15 lat.

§4
Zasady

1.  Założeniem  konkursu  jest  pobudzenie  aktywności  czytelniczej,  nagrodzenie  najbardziej
aktywnych czytelników-recenzentów oraz wzbogacenie zbiorów bibliotecznych o wskazane przez
Bibliotekę książki w ustalonej ilości. 

2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi pobrać z dowolnej, objętej Konkursem filii MBP
taką ilość kart konkursowych, jaką uzna za stosowną, po czym wypełnić je prawidłowo, to znaczy
wpisać tytuł oraz imię i nazwisko autora ocenianej, przeczytanej książki (beletrystyka, literatura
faktu,  poradniki),  uzupełnić  pole  z  tabelą  natężenia  cech fabuły,  wypełnić  część  metryczkową,
podpisać na odwrocie i zwrócić wypełnione karty do wybranej, objętej Konkursem Biblioteki. 

3.  Wypełnione  karty  konkursowe  należy  wrzucić  do  jednego  z  oznaczonych  pudełek
konkursowych, które wystawione będą we wszystkich objętych Konkursem filiach MBP.

§5
Zasady nagradzania

1. Spośród wszystkich Uczestników, którzy przekażą w wyznaczonym terminie karty konkursowe
do Bibliotek, zostanie wyłonionych w każdym miesiącu objętym Konkursem (patrz: harmonogram)
sześciu Zwycięzców. Zwycięzcami zostają osoby, które przekażą w terminie najwięcej prawidłowo
wypełnionych kart konkursowych.

2. Wyniki konkursu będą publikowane na www.mbp.olsztyn.pl oraz na Facebook/Poczta książkowa
według harmonogramu: 
Wyniki po I miesiącu – 16.09
Wyniki po II miesiącu – 17.10
Wyniki po III miesiącu oraz Zwycięzca Główny – 16.11. 

http://www.mbp.olsztyn.pl/


§6
Nagrody w Konkursie

1. Nagrodami w konkusie są książki oraz czytnik ebooków. 

2. Za zapewnienie nagród w konkursie odpowiada Organizator. 

3. Każdy Zwycięzca otrzyma po jednym egzemplarzu książki. 

4. Celem Konkursu jest również wzbogacenie zbiorów Biblioteki, dlatego po zakończeniu każdego
miesiąca konkursowwgo Biblioteka otrzyma 6 egzemplarzy wybranych książek. 

5. Zwycięzca Główny otrzyma czytnik ebook lub talon wartościowy na książki do wykorzystania w
księgani internetowej pocztaksiazkowa.pl  

6. Nie ma innych, poza powyższą, możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłaty ekwiwalentu
w formie pieniężnej. 

7.  Nagrody rzeczowe  powinny  zostać  odebrane  osobiście  we  wskazanej  przez  Zwycięzcę  filii
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Brak odbioru nagrody we wskazanym miejscu przez
14 dni od jej przekazania do wybranej przez Zwycięzcę filii oznacza utratę prawa do nagrody. 

§7
Informacja o Konkursie

1.  Regulamin  zostanie  udostępniony  na  stronie  www.mbp.olsztyn.pl oraz  w  punktach
konkursowych, a więc w objętych konkursem filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – 506 608 040 od poniedziałku do
piątku, w godzinach 9.00–16.00 lub pod adresem e-mail: u.witkowska@pocztaksiazkowa.pl. 

§8
Ochrona danych osobowych

1.  Deklarując  wzięcie  udziału  w  Konkursie,  w  sposób  przewidziany  niniejszym  regulaminem,
uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu, w tym na przetwarzanie swoich
danych  osobowych  w  celach  związanych  z  przeprowadzeniem  konkursu  przez  Organizatora  i
zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

2. Administratorem danych osobowych jest Poczta Książkowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, ul.
Ogrodowej  31/35,  00-893  Warszawa,  wpisana  do  Krajowego  Rejestru  pod  numerem  KRS
0000451814 oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 5213644563 (Adres do korespondencji:
10-513 Olsztyn, ul. Kopernika 46A).

3. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji, przeprowadzenia i
realizacji celów Konkursu. 

4. Właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel
danych  ma  prawo w każdym czasie  wyrazić  sprzeciw  co  do przetwarzania  jego  danych  przez
Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania
w ogóle.  Z uwagi  na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel  danych
winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak

http://www.mbp.olsztyn.pl/


ich  niepodanie  lub  brak  jednoznacznej  zgody Uczestnika  na  przetwarzanie  danych  osobowych
określonych jako wymagane do przeprowadzenia Konkursu, uniemożliwia udział w Konkursie. 

5. W ramach współpracy przy organizacji Konkursu Miejska Biblioteka Publiczna ma prawo do
opublikowania danych zwycięzców oraz poinformowania o wynikach Konkursu. 

§10
Postanowienia końcowe

1.  Organizator  zastrzega  prawo  do  dokonywania  zmian  w  regulaminie.  Zmiany  niniejszego
Regulaminu mogą być dokonywane przez Organizatora jedynie na korzyść Uczestników. Zmiany
niniejszego  Regulaminu  obowiązują  od  dnia  powiadomienia  o  nich  przez  zamieszczenie
stosownych zmian w regulaminie i opublikowaniu ich na www.mbp.olsztyn.pl Zmiany Regulaminu
nie naruszają praw Uczestników nabytych przed zmianą. 

http://www.mbp.olsztyn.pl/

