
 
REGULAMIN KONKURSU INTERNETOWEGO 

 

 

Organizator konkursu: 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 
40-132 Katowice. 

Cel konkursu: 

Popularyzacja wiedzy o Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich. 

Uczestnicy: 

Wszyscy zainteresowani, którzy odwiedzą stronę https://www.facebook.com/pbwkatowice/. Udział  
w konkursie nie wymaga jej polubienia, obserwowania itp. 

Zasady konkursu: 

1. Udział w konkursie polega na udzieleniu odpowiedzi na trzy proste pytania związane ze 
Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzyma  
1 punkt. Maksymalnie można zdobyć 3 punkty. 

2. Odpowiedzi należy przesłać za pośrednictwem formularza konkursowego. 

3. Link do formularza zostanie udostępniony 23 kwietnia o godzinie 8.00 na profilu Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach w serwisie społecznościowym 
Facebook (https://www.facebook.com/pbwkatowice/). 

4. Trzy pierwsze osoby, które prześlą poprawne odpowiedzi na wszystkie pytania, otrzymają 
nagrody książkowe: D. Brown: Początek (I miejsce), M. Czornyj: Najszczęśliwsza (II miejsce),  
R. Mróz: Władza absolutna (III miejsce).  

5. Zwycięzcy zostaną poinformowani o zajętych miejscach drogą mailową. 

6. Nagrody zostaną wysłane pocztą, na adresy podane przez zwycięzców. Istnieje także możliwość 
osobistego odbioru nagród, w siedzibie biblioteki. 

7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca kwietnia 2019 roku. 

Postanowienia końcowe: 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie. 

2. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i prze-
twarzanie przez PBW w Katowicach danych osobowych do celów związanych z jego realizacją. 

3. Zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na umieszczenie na profilu Organizatora 
(https://www.facebook.com/pbwkatowice/) swoich danych osobowych (imię i nazwisko).  

4. Dane osobowe uczestników są przetwarzane wyłącznie na potrzeby konkursu, w zakresie 
koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia, zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych, Dz. U. UE.L. 2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.). 

Informacje o konkursie:  

Anna Marcol, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach 
tel. 32 258-57-84 w. 45, e-mail: promocja@pbw.katowice.pl 
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