
 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „CZYTELNIK ROKU 2022” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu 

( Biblioteka Publiczna Gminy Białopole), ul. Chełmska 1, 22-135 Białopole 

3. Celem konkursu jest: 

· popularyzowanie czytelnictwa w środowisku lokalnym, 

· zainteresowanie użytkowników biblioteki dobrą lekturą oraz zachęcenie  

do częstszego odwiedzania biblioteki, 

· kształtowanie nawyku regularnego czytania, 

· promowanie zbiorów  Biblioteki Publicznej Gminy Białopole  

4. Czas trwania konkursu: 1 marca 2022 r. - 15 grudnia 2022 r. 

5. Kategorie wiekowe uczestników: 

I kategoria – najlepszy czytelnik przedszkolny dzieci do lat 5;    

II kategoria – czytelnicy od 6 do 9 lat, 

III kategoria – czytelnicy od 10 do 15 lat, 

IVkategoria – czytelnicy od 16 do 25 lat, 

V kategoria – czytelnicy powyżej 25 roku życia. 

Decydujący jest wiek czytelnika w momencie zgłoszenia udziału w Konkursie 

(wypełnienia Karty Zgłoszenia) 

 

§ 2. Zasady uczestnictwa w konkursie 

Zasady konkursu : 

1. konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla wszystkich 

aktywnych czytelników BPG, którzy są zapisani do Biblioteki i  będą 

wypożyczać książki w określonym przez regulamin okresie, 

2. warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i złożenie karty  

zgłoszenia do konkursu. 

Kryterium przyznania tytułu najlepszego czytelnika : 

1. aktywność czytelnicza uczestników konkursu, której wyrazem jest 

liczba wypożyczonych książek i przeczytanych książek ( bez przedłużeń), 



2. w przypadku równej liczby wypożyczonych książek przez 2 lub więcej 

czytelników, Laureat wyłoniony zostanie na podstawie terminowości 

oddawania wypożyczonych książek. 

 

§ 3. Zasady przyznawania nagród 

 

Pośród czytelników Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni 

Laureatów. Organizator przewiduje przyznanie nagród w każdej kategorii 

wiekowej dla I, II, III miejsca i wyróżnienia.  

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy 

Białopole  https://bialopole.eu/ 

Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 grudnia 2022 roku. Laureaci otrzymają 

dyplomy oraz atrakcyjne nagrody. O terminie wręczenia nagród zostaną 

powiadomieni osobiście lub telefonicznie. 

§ 4. Przetwarzanie danych 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu 

„Czytelnik Roku 2022” jest Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu, ul. Chełmska 

1, 22-135 Białopole. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 1) przeprowadzenia i realizacji 

Konkursu, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit.  

a 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 osobowych) zwane dalej „RODO”. 

2) rozliczenia Konkursu - w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie  

art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz; 

3) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi  

na ewentualne zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przekazane Członkom Komisji 

Konkursowej, powołanej przez GOK Białopole. Dane osobowe Zwycięzców 

Konkursu, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – także ich wizerunek, 

mogą być przekazywane, a następnie publikowane na: 1) stronach internetowych  

www.bialopole.eu.  

Po zakończeniu trwania konkursu i upłynięciu czasu związanego  

z publikacją wydarzenia, dane będą zarchiwizowane w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Białopolu. 

4. Każdy uczestnik konkursu ma prawo do: 

 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

 ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
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 usunięcia danych osobowych; 

 wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w: Gminnym Ośrodku 

Kultury w Białopolu, ul. Chełmska 1, 22-135 Białopole, tel. 82 568 24 30 
 


