
REGULAMIN LETNIEGO PIĘCIOBOJU CZYTELNICZEGO 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Letniego Pięcioboju Czytelniczego, dalej LPC, jest Filia nr 58 Miejskiej Biblioteki 

Publicznej we Wrocławiu – Mediateka przy Placu Teatralnym 5. 

2. LPC rozpocznie się 29.06.2020 i potrwa do 11.08.2020. 

3. Gra skierowana jest do osób w wieku 10-16 lat. 

4. Liczba uczestników jest nieograniczona.  

5. Udział w LPC jest bezpłatny. 

6. Wymogiem wzięcia udziału w LPC jest dostarczenie przez Uczestnika/Uczestniczkę: 

a) „Zgody Rodzica/Opiekuna prawnego na udział dziecka w Letnim Pięcioboju Czytelniczym” oraz 

b) „Zgody na publikację wizerunku dziecka”. 

 

§ 2. ZGŁOSZENIE DO LETNIEGO PIĘCIOBOJU CZYTELNICZEGO 

1. W LPC biorą udział zgłoszone osoby w wieku 10-16 lat. 

2. Do LPC można dołączyć w dowolnym momencie jego trwania pod warunkiem dostarczenia 

wymaganych zgód. 

3. Zgody można dostarczać do 11.08.2020 r. do godziny 23.59:  

a) osobiście - do Filii nr 58 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, Mediateki przy Placu 

Teatralnym 5, lub 

b) w formie elektronicznej – przesyłając skany podpisanych zgód na adres 

mediateka@biblioteka.wroc.pl. 

4. Podanie danych osobowych oraz udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku jest 

dobrowolne, lecz niezbędne dla uczestnictwa w LPC. 

5. Administratorem danych osobowych uczestników Gry jest Miejska Biblioteka Publiczna we 

Wrocławiu (dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej – adres 

e-mail: iod@biblioteka.wroc.pl) i zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

informuje, że dane będą przetwarzane w celach określonych przez Organizatorów w 

Regulaminie. 

6. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych 

osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych. 



 

§ 3. PRZEBIEG LETNIEGO PIĘCIOBOJU CZYTELNICZEGO 

1. LPC składa się z pięciu zadań. Zadania będą publikowane na Facebooku oraz stronie 

internetowej MBP we Wrocławiu przez pięć kolejnych poniedziałków: 29.06, 6.07, 13.07, 20.07 

i 27.07.2020. 

2. Zadania będą wymagały między innymi przeczytania książki, stworzenia filmiku, napisania 

tekstu oraz odwiedzania filii MBP. 

3. Wykonane zadania należy przesłać na adres mediateka@biblioteka do 11.08.2020 do godziny 

23:59. Zadania można przesyłać pojedynczo lub w zbiorczych wiadomościach, w dowolnej 

kolejności.  

4. Osoby, które do 11.08.2020 nie dostarczą odpowiedzi na wszystkie zadania, nie będą brane 

pod uwagę przy ustalaniu listy zwycięzców. 

5. Kolejność nadsyłania zadań przez Uczestników nie ma znaczenia przy ustalaniu listy 

zwycięzców. 

6. Przy ocenie nadsyłanych odpowiedzi Organizatorzy będą brać pod uwagę kreatywność 

i staranność wykonania zadań. 

7. Wyniki LPC zostaną ogłoszone 14.08.2020.  

8. MBP zastrzega sobie możliwość prezentacji niektórych prac uczestników na stronie www 

i profilach MBP podczas trwania LPC. Nie będzie to wpływać na wyniki. 

 

§ 4. NAGRODY 

1. W LPC nagrodzonych zostanie pięć osób, które nadeślą najciekawsze odpowiedzi wybrane 

przez Organizatorów. 

2. W skład jury wchodzą bibliotekarze MBP. 

3. Organizatorzy skontaktują się z każdym zwycięzcą pod numerem telefonu podanym 

w „Zgodzie na udział dziecka  w Letnim Pięcioboju Czytelniczym”. 

4. Zwycięzcy otrzymają nagrody, które należy odebrać do 30.09.2020 r. w Mediatece. 

5. Nagrody nieodebrane do 30.09.2020 r. przepadają. 

6. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę. 

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Złamanie zasad Regulaminu LPC jest jednoznaczne z dyskwalifikacją 

Uczestnika/Uczestniczki. 

2. Regulamin znajduje się na stronie internetowej biblioteki. 

3. W kwestiach dotyczących przebiegu LPC, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos 

rozstrzygający należy do Organizatorów. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie w przypadku 

zajścia ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń, które takie zmiany mogłyby wywołać. 

 


