
Regulamin Gminnego Konkursu Czytelniczego
„NAJLEPSZY CZYTELNIK 2022 ROKU”

I.         ORGANIZATOR:

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach,
ul. Strażacka 5, 32-095 Iwanowice Włościańskie 
tel. 12 388 45 16
e - mail: gckib@iwanowice.pl

II.         CELE KONKURSU:

1.  Zachęcanie do korzystania z usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwanowicach oraz jej Filii:
w Sieciechowicach oraz w Widomej.
2.  Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i literackich.
3.  Kształtowanie nawyku regularnego czytania.
4.  Promowanie czytania jako alternatywnego spędzania czasu.
5.  Uhonorowanie najbardziej aktywnych czytelników.

III.         CZAS TRWANIA KONKURSU: 01.01.2022 r. - 16.12.2022 r.

IV.         ZWYCIĘZCY ZOSTANĄ WYŁONIENI W KAŻDEJ Z BIBLIOTEK W DWÓCH
             KATEGORIACH WIEKOWYCH:

1)  Dzieci i młodzież do 18 r.ż.,
2)  Dorośli.

V.          ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

1.  Uczestnikami są Czytelnicy, którzy w 2022 roku posiadali aktywne konto biblioteczne oraz
      przestrzegali zasad Regulaminu Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwanowicach i jej Filii.
2.  Pracownicy GCKiB w Iwanowicach nie mogą wziąć udziału w Konkursie.
3.  Nagrodzeni zostaną Czytelnicy, którzy w czasie trwania konkursu wypożyczyli największą liczbę
książek. Podsumowania dokona Komisja Konkursowa, w skład której wchodzić będą bibliotekarze
zatrudnieni  w  Gminnej  Bibliotece  Publicznej  w  Iwanowicach  oraz  jej  Filiach  w  Widomej  i  w
Sieciechowicach.
4.  Ogłoszenie wyników nastąpi do końca 2022 roku na stronie internetowej Gminnego Centrum
Kultury i Bibliotek w Iwanowicach oraz w mediach społecznościowych GCKiB w Iwanowicach oraz
Gminy  Iwanowice.  Ogłoszenie  wyników  poprzedzone  będzie  uzyskaniem  zgody
laureatów/opiekunów  prawnych  laureatów  na  udział  w  konkursie  i  na  przetwarzanie  danych
osobowych.
5.  Aby wziąć udział w konkursie należy (oprócz wypożyczenia największej ilości książek) dostarczyć
wypełnioną i podpisaną Zgodę, Regulamin i Klauzulę RODO.



VI.        NAGRODY:

1.   Wyłonieni  zwycięzcy  z  każdej  biblioteki  i  z  każdej  kategorii  wiekowej  otrzymają  nagrody
rzeczowe,  których odbiór będzie  możliwy w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i  Bibliotek w
Iwanowicach.
2.  Termin odebrania nagrody przez uczestników zostanie podany w późniejszym terminie.
3.  Nagrody  można  odebrać  do  2  miesięcy od  ogłoszenia  wyników,  po  tym  terminie  nagroda
przepada.

VII.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej: http://www.gckib.iwanowice.pl  oraz
na Facebooku GCKiB 
2. Przystępując do konkursu rodzic lub opiekun prawny Uczestnika lub osoba dorosła:
a) akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu,
b) wyraża zgodę na swój udział/ dziecka/podopiecznego w konkursie,
c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w konkursie,
d) zapoznał się z  treścią klauzuli   informacyjnej  RODO, w tym z informacją o celu i  sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści podanych danych i prawnie ich
poprawiania.
3. Organizator zapewnia sobie prawo do zmian w Regulaminie konkursu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Organizator konkursu.
5. Uczestnik nie będzie wnosił roszczeń wobec Organizatora konkursu. 

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:
▪ 012 388 45 16 - GCKiB w Iwanowicach.
▪ 690 908 411 – Biblioteka w Widomej

VIII.      ZAŁĄCZNIKI:

Niniejszy Regulamin zawiera załączniki:
1. Zgoda na uczestnictwo w konkursie „Czytelnik Roku 2022”
2. Klauzula informacyjna RODO


