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Konkurs ,,Planszówkowe wakacje’’ 

Regulamin 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu ,,Planszówkowe wakacje’’ jest Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna – Książnica Kopernikańska z siedzibą przy ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń. 

2. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie kreatywnego zdjęcia podczas wakacyjnego 

grania w gry planszowe.   

3. Celem niniejszego Konkursu jest popularyzacja gier planszowych oraz rozwijanie 

zainteresowań i możliwości twórczych u czytelników. 

4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, zwany 

dalej ,,Uczestnikiem’’. 

5. Konkurs został ogłoszony na fanpage’u Książnicy Kopernikańskiej pod adresem 

www.facebook.com/KsiaznicaKopernikanska/, na fanpag’u Planszówki w Książnicy 

pod adresem https://www.facebook.com/planszowkiwksiaznicy oraz na stronie 

Organizatora https://www.ksiaznica.torun.pl/. 

II. Zasady udziału w Konkursie 

1. Konkurs polega na zrobieniu kreatywnego zdjęcia z wybraną grą/grami 

planszową/ymi podczas wakacyjnego wypoczynku. Liczy się kreatywności i dobra 

zabawa. Grę można również wypożyczyć ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej.  

2. Trzy nagrodzone zdjęcia zostaną wybrane przez jury składające się z pracowników 

biblioteki.   

3. Na Konkurs należy przesłać zdjęcia czarno-białe lub kolorowe w postaci cyfrowej na 

adres email: wypozyczalnia.gier@ksiaznica.torun.pl. Zdjęcia powinny być dostarczone 

w maksymalnej możliwej rozdzielczości, w formacie jpg. Zdjęcia mogą być poddane 

obróbce w programach graficznych. Każdy uczestnik może zgłosić jedną fotografię. 

Zdjęcia nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę. 

4. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając 

fotografię, jest zobowiązany do przesłania pisemnego oświadczenia osoby znajdującej 

się na fotografii o wyrażeniu zgody na nieodpłatną publikację tego wizerunku. 

http://www.facebook.com/KsiaznicaKopernikanska/
https://www.facebook.com/planszowkiwksiaznicy
https://www.ksiaznica.torun.pl/
mailto:wypozyczalnia.gier@ksiaznica.torun.pl
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5. Każdy Uczestnik w e-mailu zgłoszeniowym jest zobowiązany podać swoje imię i 

nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. 

6. E-maila zgłoszeniowy należy zatytułować ,Planszówkowe wakacje – zgłoszenie do 

konkursu’’. 

7. Informacje o Konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresami: 

www.facebook.com/KsiaznicaKopernikanska/, 

www.facebook.com/planszowkiwksiaznicy oraz na stronie Organizatora 

www.ksiaznica.torun.pl. 

8. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – 

Książnicy Kopernikańskiej oraz ich rodziny.  

9. Zgłoszenie udziału w Konkursie na zasadach określonych powyżej jest równoznaczne 

z bezwarunkową akceptacją przez Uczestnika zasad Konkursu określonych w 

niniejszym regulaminie. 

III. Terminarz 

1. Fotografie konkursowe należy przesyłać od 12.08.2022r. do 31.08.2022r. 

2. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. 

3. W dniu 01.09.2022 r. jury wyłoni zwycięzców trzech nagrodzonych miejsc. 

4. Zwycięzcy otrzymają wiadomość zwrotną na podany adres e-mail w dniu ogłoszenia 

wyników konkursu. 

5. Wyniki Konkursu wraz ze zwycięskimi zdjęciami zostaną umieszczone w dniu 

01.09.2022r. na fanpage’u Planszówki w Książnicy oraz na Facebooku Organizatora 

pod adresem: www.facebook.com/KsiaznicaKopernikanska/. 

IV. Nagrody 

1. Spośród nadesłanych fotografii konkursowych, zostaną wyłonieni trzej zwycięzcy. 

2. Wygrywają trzy osoby, które zdobędą w głosowaniu jury największą liczbę głosów. 

3. Autorom zwycięskich fotografii zostaną przyznane nagrody rzeczowe w postaci gier 

planszowych. 

4. Przyznane w Konkursie nagrody Uczestnik może odebrać osobiście w siedzibie 

Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Słowackiego 8 w godzinach otwarcia biblioteki do 

14.09.2022 r włącznie. W przypadku, gdy nie będzie to możliwe – nagrodę może 

odebrać osoba upoważniona. Jednakże należy powiadomić o tym Organizatora. 

http://www.facebook.com/KsiaznicaKopernikanska/
http://www.facebook.com/planszowkiwksiaznicy
http://www.ksiaznica.torun.pl/
http://www.facebook.com/KsiaznicaKopernikanska/
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5. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie, o którym mowa w pkt. 4, prawo do 

nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostanie własnością Organizatora. 

6. Nagrody nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny. 

V. Prawa autorskie i udostępnianie odpowiedzi 

Stosownie do postanowień art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Organizator informuje, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna 

– Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8, NIP 879-017-72-79; REGON 

874502106. 

2. Zakres przetwarzania danych osobowych w Konkursie obejmuje dane Uczestników w 

zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz wizerunek. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) przeprowadzenia i realizacji Konkursu, na podstawie zgody, art.6 ust.1 lit. a 

RODO; 

b) rozliczenie Konkursu – w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c RODO; 

c) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na 

ewentualne reklamacje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

4. Dostęp do danych osobowych będą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora 

obsługujący Konkurs. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego 

przeprowadzenia i realizacji Konkursu, jego rozliczenia oraz udzielenia odpowiedzi na 

ewentualne reklamacje. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte. 

Wizerunek na fanpage’u Planszówki w Książnicy będzie dostępny zgodnie z 

technicznymi uwarunkowaniami i wymogami Facebook’a.  

6. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:  

a) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody oznacza 



4 
 

wycofanie udziału w Konkursie i możliwe jest przez przesłanie wiadomości e-mail 

na adres: wypozyczalnia.gier@ksiaznica.torun.pl; 

b) do żądania o Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 

c) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, 

że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie 

danych osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w 

Konkursie. Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do ich podania, a 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w 

Konkursie. 

8. Administrator nie zamierza przetwarzać danych w innym celu niż wskazany w ust. 3 

powyżej. 

9. W kwestiach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z 

Administratorem danych pod adresem e-mail: wypozyczalnia.gier@ksiaznica.torun.pl. 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu. 

2. Więcej informacji pod numerem telefonu (56) 622 66 42 wew. 120.  

  

mailto:wypozyczalnia.gier@ksiaznica.torun.pl
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

„Planszówkowe wakacje”  
 

12 sierpnia – 31 sierpnia 2022 r.  

Uczestnik: 
 
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Opiekun prawny uczestnika (w przypadku osoby niepełnoletniej): 
 
Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
1. Oświadczam, że załączona praca została wykonana przeze mnie samodzielnie i jestem jej jedynym 
autorem. 
 
2. Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na udział w 
konkursie zgodnie z określonymi w nim warunkami. 
 
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę 
Kopernikańską w Toruniu moich danych osobowych oraz danych osobowych zgłaszanego przeze 
mnie uczestnika, dotyczy to udziału w konkursie fotograficznym „Planszówkowe wakacje”, zgodnie z 
zasadami określonymi w art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
 
4. Regulamin konkursu dostępny jest w wydarzeniu na fanpage’u Planszówki w Książnicy i stronie 
Książnicy Kopernikańskiej. 

………………………….. 
Data 

………………………………..…….…………………………………….  
Podpis  

(rodzica/opiekuna prawnego uczestnika/ uczestnika) 

 

 


