
REGULAMIN KONKURSU 

„Najlepszy Czytelnik biblioteki dziecięcej”  

Biblioteka Publiczna w Mieroszowie, ul. Żeromskiego 28, 58-350 Mieroszów 

zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie na najlepszego czytelnika biblioteki dziecięcej. 

1. Konkurs będzie trwał od 10.02.2020 r. do 31.12.2020 r., realizowany będzie w Oddziale dla Dzieci  

2. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież do lat 15, którzy zostaną przydzieleni do trzech 

kategorii wiekowych:  

I. kategoria – do 7 lat  

II. kategoria – 8 – 12 lat  

III. kategoria – 13 – 15 lat 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

- systematyczne wypożyczanie i czytanie książek z literatury dziecięcej i młodzieżowej, 

- wielokrotne wypożyczanie i czytanie tego samego tytułu książki nie będzie podlegało punktacji, 

- każdy uczestnik konkursu może wypożyczyć do 3 książek jednorazowo.  

- wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia/ dla osoby niepełnoletniej podpisuje rodzic lub opiekun 

prawny/ 

- złożenie karty w Bibliotece 

4. Karty zgłoszenia dostępne są w Bibliotece i na stronach internetowych www.mck.pl 

5. Bibliotekarze będą rejestrować i kontrolować ilość wypożyczonych książek oraz losowo sprawdzać 

znajomość ich treści. 

6. Przy wyborze laureatów brane pod uwagę będą: 

• największa liczba przeczytanych książek w czasie trwania konkursu tj. do 31 grudnia 2020 r.  

7. Uroczyste spotkanie z najlepszymi czytelnikami i wręczenie nagród odbędzie się 01 czerwca 2020 

roku o godzinie 15:00. 

8. Ochrona danych osobowych: 

A. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Mieroszowskie Centrum Kultury, 

ul. Żeromskiego 28, 58-350 Mieroszów. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na 

zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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).  

B. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu. 

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. 

C. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz (z zastrzeżeniem przepisów prawa) przysługuje prawo do: sprostowania danych, 

usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu 

oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 



D. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, telefon opiekuna, 

klasa. 

E. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska, w celu informowania (także 

w mediach) o wynikach konkursu. 

F. Rodzice lub opiekunowie niepełnoletniego laureata będą proszeni o wyrażenie zgody na 

przetwarzanie wizerunku dziecka. 

 


