
REGULAMIN INTERNETOWEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO 

Wyjątkowe 

  

  

I.    Organizator konkursu 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, 

ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice 

  

II. Cel konkursu 

− rozwijanie zainteresowań literackich i aktywności czytelniczej, 

− mobilizowanie do zdobywania wiedzy, 

− popularyzacja literatury biograficznej. 

  

III.   Uczestnicy konkursu 

Osoby obserwujące profil Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy 

w Katowicach na portalu społecznościowym Facebook. 

  

IV.   Zasady ogólne konkursu 

1. Informacja dotycząca konkursu cyklicznego publikowana będzie każdorazowo na profilu 

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach na Facebooku, 

dostępnym pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/pbwkatowice. 

2. Uczestnicy będą mieli za zadanie odpowiedzieć na pytanie konkursowe umieszczone na 

profilu biblioteki, dotyczące życia i działalności sławnych kobiet. 

3. Odpowiedź na pytanie należy przesłać poprzez formularz dostępny pod adresem 

https://zgloszenia.pbw.katowice.pl/index.php/zgloszenia-do-konkursow/konkurs-

wyjatkowe. 
4. O zwycięstwie w konkursie decyduje pierwszeństwo nadesłanej poprawnej odpowiedzi.   

Uczestnik konkursu otrzyma drogą mailową informację o zdobytej nagrodzie. 

5. Uczestnik konkursu może przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe w terminie do 3 dni 

od daty ogłoszenia pytania. Informacja o laureatach zostanie ogłoszona nie później niż po 

upływie 4 dni od daty ogłoszenia pytania konkursowego. 

6. W celu wysłania nagrody niezbędne jest podanie przez zwycięzcę jego danych 

adresowych, które można przesłać na adres poczty elektronicznej organizatora: 

gromadzenie@pbw.katowice.pl. 

7. Laureaci konkursu otrzymują nagrody książkowe. 

8. Nad przebiegiem konkursu czuwa jury powołane przez Organizatora. 

  

V.   Postanowienia końcowe 

  

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie. 

2. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie  

i przetwarzanie przez PBW w Katowicach danych osobowych do celów realizacji 

konkursu. Zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na umieszczenie na profilu Organizatora 

na Facebooku następujących danych osobowych: imię i nazwisko. 

3. Dane osobowe uczestników konkursu 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.).  
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Informacje o konkursie: 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 

im. Józefa Lompy w Katowicach 

ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7 

40-132 Katowice 

kontakt: Aleksandra Zielińska 

tel. 32 258-57-84 w. 46 

e-mail: gromadzenie@pbw.katowice.pl 

strona www: http://pbw.katowice.pl 
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