
 
 
 

REGULAMIN AKCJI 
„Wakacyjne BINGO” 

 
 
I. Organizator 

 
1. Organizatorem akcji jest Biblioteka Publiczna im Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów 

m.st. Warszawy 

 
II. Cele konkursu 

 
• Rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury 

• Zachęcanie i mobilizowanie do regularnego czytania 

• Rozwijanie strategicznego myślenia 

• Zachęcenie do odkrywania nowych horyzontów czytelniczych i poznawania 
różnych gatunków literackich, 

• Podniesienie poziomu czytelnictwa 

• Promocja Biblioteki w środowisku lokalnym 

 
III. Udział w konkursie 
 

2. Uczestnikami akcji mogą być wszystkie osoby od 7. roku życia posiadające własne konto 
biblioteczne. W przypadku braku konta, aby przyłączyć się do akcji należy je założyć. 

3. Warunkiem przystąpienia jest posiadanie karty „Wakacyjne Bingo”, wydanej przez bibliotekarza. 
Przy wydawaniu karty należy na niej wpisać numer karty bibliotecznej. 

4. Zadaniem uczestnika zabawy jest skompletowania BINGO czyli pięciu sąsiadujących ze sobą pól 
w pionie, poziomie lub po skosie w (dowolną stronę) 

5. Przy każdym wypożyczeniu należy wyciągnąć od jednego do trzech  losów na których 
znajdują się te same kategorie co na kuponach i wypożyczyć odpowiadające im utwory. 

6. Na karcie „Wakacyjne Bingo” bibliotekarze zaliczają zadanie poprzez przybicie pieczęci w 
odpowiednim polu wskazanym przez czytelnika. 

7. Warunkiem zdobycia pieczątek przez osoby biorące udział w konkursie jest przedłożenie 
bibliotekarzowi karty „Wakacyjnego Bingo” oraz karty czytelnika w trakcie korzystania z usług 
Biblioteki. 

8. Uczestnik projektu otrzymuje pieczątkę na karcie „Wakacyjne Bingo” za każdorazowe 
odwiedzenie biblioteki zakończone wypożyczeniem co najmniej jednej książki spełniającej 
kryterium zawarte na karcie „Wakacyjne Bingo”. 

9. Podczas jednych odwiedzin uczestnik może otrzymać maksymalnie trzy pieczątki. 
10. Pieczątki na karcie „Wakacyjne Bingo” za książki z działu dziecięcego przyznawane są wyłącznie 

na kartach czytelników poniżej 17 roku życia, a z działu dla dorosłych wyłącznie na kartach 
czytelników w wieku od 17 lat. 

11. W przypadku zagubienia karty, Uczestnik może otrzymać nową kartę, i rozpocząć zbieranie 
pieczątek od nowa. 

12. Posiadanie karty Bingo upoważnia do zbierania pieczątek zarówno w Bibliotece Głównej jak i jej 
filiach.  



13. Czytelnik może zbierać pieczątki na kliku kuponach, ale dopiero wtedy, kiedy na jednym 
kuponie uda się zdobyć BINGO. 

14. Po trafieniu Bingo kupon należy zwrócić do wybranej wypożyczalni. 
15. Zwrócone kupony wezmą udział w losowaniu nagród niespodzianek. 

 
 

IV. Terminarz konkursu 
 

1. Wydawanie kart do akcji „Wakacyjne Bingo” rozpoczyna się 1.07.2020 i trwa do 20.08.2020. 
2. Do akcji można przystąpić w każdym momencie.  
3. Uczestnicy, którzy nie ukończą zbierania pieczątek przed 1.09.2020 mogą kontynuować ich 

zbieranie, jednak bez gwarancji nagrody. 
4. Losowanie zwycięskich kuponów nastąpi na początku września. 

 
V. Nagrody 

  
1. Liczba nagród jest ograniczona.  

 
 

VI. Postanowienia końcowe 
  

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.bprembertow.waw.pl  
2. Uczestnik zabawy lub jego prawny opiekun wyraża zgodę na nieodpłatne używanie i 

rozpowszechnianie przez Bibliotekę Publiczną im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. 
Warszawy, z siedzibą przy ul. Gawędziarzy 8, 04-401 Warszawa wizerunku własnego lub  
dziecka uczestniczącego  w konkursie jego niepełnoletniego dziecka, utrwalonego w postaci 
zdjęć, w celu: promowania oraz dokumentowania działalności edukacyjno-kulturalnej 
Biblioteki, Niniejsza zgoda dotyczy: zamieszczania wizerunku na stronie internetowej 
Biblioteki (www.bprembertow.waw.pl) i/lub profilu Biblioteki na Facebooku 

3. W kwestiach dotyczących przebiegu akcji, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos 
rozstrzygający należy do Organizatora.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie. 
 
 
Nota prawna  
  

1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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 informuje, iż administratorem danych Pani/Pana danych 
osobowych przetwarzanych przez organizatora w związku z konkursem jest: Dyrektor Biblioteki 
Publicznej im. Jana Pawła II, ul. Gawędziarzy 8, 04-401 Warszawa.       

2. Administrator danych osobowych – Dyrektor Biblioteki – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na 
podstawie udzielonej zgody. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji rozstrzygnięcia 
konkursu przez okres trwania konkursu, a po tym czasie jedynie w zakresie prac wyróżnionych.  

3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 
uprawnienia:   

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –  

w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;  

http://www.bprembertow.waw.pl/


c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w 
przypadku, gdy zachodzi jedna z poniższych przesłanek:  

▪ dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 
przetwarzane,  

▪ dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,  
▪ dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z 

przepisów prawa;  
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych –  

w  przypadku, gdy:  
▪ osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  
▪ przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia 

się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,  
▪ Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, 

potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,  
▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu 

ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne 
wobec podstawy sprzeciwu;  

4. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, 
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 
ochrony danych osobowych.  

5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.   
  

V. Postanowienia końcowe:  
 

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.  
2. Zgłoszenie zdjęcia i wypełnienie wszystkich warunków konkursu jest jednoznaczne  

z uznaniem niniejszego regulaminu.  
 
 


