Regulamin akcji „ Zostań Superczytelnikiem”
I
Postanowienia ogólne
§1. Organizatorem Akcji „Zostań Superczytelnikiem” jest

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii

Nałkowskiej w Wołominie, z siedzibą pod adresem ul. Wileńska 32 w Wołominie, zwana w dalszej części
regulaminu Organizatorem.
§2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:


Regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin akcji „Zostań Superczytelnikiem”;



Akcji – należy przez to rozumieć akcję „Zostań Superczytelnikiem”, której organizatorem jest
podmiot, o którym mowa w §1;



Uczestniku – należy przez to rozumieć uczestnika Akcji;



Zgłaszającym – należy przez to rozumieć rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika, który
zgłasza dziecko do Akcji za pośrednictwem formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do
Regulaminu.
II
Warunki i zasady uczestnictwa w Akcji

§3.
1. Akcja skierowana jest do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym będących
zarejestrowanymi czytelnikami Organizatora i trwa od 1 marca 2021 r. do
30 września 2021 r.;
2. Uczestnika do Akcji, może zgłosić wyłącznie Zgłaszający;
3. Akcja polega na skompletowaniu naklejek na karcie „Superczytelnika”;
4. Warunkiem otrzymania naklejki jest wypożyczenie przynajmniej jednej książki;
5. Jedną naklejkę można otrzymać raz w tygodniu;
6. W przypadku braku możliwości wizyty dziecka w bibliotece, książkę mogą wypożyczyć
rodzice/opiekunowie lub rodzeństwo;
7. Zebranie minimum 28 naklejek, umożliwia zdobycie tytułu „Superczytelnika”;
8. Uzupełnioną naklejkami kartę, należy złożyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii
Nałkowskiej w Wołominie lub jej filiach do dnia 15 października 2021 r.;
9. Po zakończeniu Akcji, Organizator wręczy dyplomy i nagrody Uczestnikom, którzy
zdobędą tytuł „Superczytelnika”;
10. Zgłoszenie do Akcji, jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

III
Przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
§4. Zgłoszenie uczestnictwa w Akcji tożsame jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych
podczas rejestracji danych osobowych, w celach niezbędnych do przeprowadzenia Akcji.
§5. Administratorem danych, w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, jest Organizator. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest telefonicznie:
22 776 29 53 lub za pośrednictwem email: iod@biblioteka.wolomin.pl. Dane osobowe przetwarzane są
wyłącznie w celu przeprowadzenia Akcji. Pełne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
znajdują się w §7 (Przetwarzanie danych osobowych uczestników wydarzeń) Regulaminu Korzystania ze
Zbiorów i Usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie, a Uczestnik potwierdza
zapoznanie się z tymi informacjami.
§6. Zgłaszający wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku swojego i zgłoszonego Uczestnika w ramach
realizacji zadań statutowych biblioteki – jego utrwalanie podczas Akcji, cyfrowe powielanie
i archiwizację, publikację na stronie internetowej biblioteki, profilach społecznościowych biblioteki
(udostępnienie poza obszar UE), a także w prasie lokalnej, bibliotecznej prasie branżowej oraz przez
Urząd Miejski w Wołominie.
IV
Postanowienia końcowe
§7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie zostanie
opublikowana na stronie internetowej Organizatora nie później niż w chwili rozpoczęcia obowiązywania
zmian.

Załącznik nr 1
Regulaminu akcji „Zostań Superczytelnikiem”

Formularz zgłoszeniowy

A. Dane Uczestnika
1.

Imię i nazwisko:

2.

Numer karty bibliotecznej:

…………………………………………….…………………………………………………
B

W

Oświadczam, że znam i akceptuję regulamin akcji „Zostań Superczytelnikiem”, organizowanej przez
Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie, ul. Wileńska 32.

………………………………………
Podpis rodzica/opiekuna

Załącznik nr 1
Regulaminu akcji „Zostań Superczytelnikiem”

Formularz zgłoszeniowy

A. Dane Uczestnika
1.

Imię i nazwisko:

2.

Numer karty bibliotecznej:

…………………………………………….…………………………………………………
B

W

Oświadczam, że znam i akceptuję regulamin akcji „Zostań Superczytelnikiem”, organizowanej przez
Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie, ul. Wileńska 32.

………………………………………
Podpis rodzica/opiekuna

