Regulamin konkursu
Krzyżówka - „NA URODZINACH KUBUSIA PUCHATKA”,
kategoria: dla dzieci do lat 10
1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie Krzyżówce pt. „Na
urodzinach Kubusia Puchatka” (zwanej dalej Krzyżówką) publikowanej na stronie internetowej
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku oraz w formie ogłoszeń we wszystkich placówkach
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku.
2. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku (zwana dalej
Organizatorem).

3. Rodzic lub opiekun prawny Osoby biorącej udział w Krzyżówce (zwanej dalej
Uczestnikiem) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego
Regulaminu. Formularz zgłoszeniowy do udziału w konkursie poniżej.
4. Udział w Krzyżówce mogą brać dzieci do lat 10.
5. Uczestnik Krzyżówki podaje wyłącznie NUMER KARTY BIBLIOTECZNEJ Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Otwocku. Osoba nie posiadająca Karty Bibliotecznej może ją otrzymać bezpłatnie w
każdej placówce bibliotecznej w Otwocku za poręczeniem rodzica lub opiekuna prawnego za
okazaniem dowodu osobistego, zakładając konto biblioteczne.

6. Dane osobowe Uczestników konkursu przekazane Organizatorowi przez rodziców lub
pełno prawnych opiekunów będą przez niego przetwarzane wyłącznie w celu realizacji
konkursu zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych 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 (RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
ale jest warunkiem otrzymania nagrody w konkursie. Uczestnik wyraża zgodę na publikację
swojego imienia i nazwiska na stronie internetowej Organizatora oraz przetwarzania ich w celu
realizacji konkursu. W każdej chwili uczestnik ma prawo do wycofania swoich danych
osobowych.
7. Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy rozwiązać krzyżówkę (hasła poziome i hasło
pionowe), a w kratki powyżej krzyżówki wpisać NUMER SWOJEJ KARTY BIBLIOTECZNEJ.
8. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konkursie są wyłącznie osoby, które prawidłowo rozwiązały
krzyżówkę, dostarczyły kartę z rozwiązaniem do placówek Organizatora lub na adres:
wdzieci@bibliotekaotwock.pl do 29 stycznia 2021 roku.

9. Organizator przewidział nagrody:
- nagrody upominki za udział w konkursie dla każdego Uczestnika, który prawidłowo
rozwiąże krzyżówkę,
- losowanie 3 nagród rzeczowych (książek) wśród osób, które dostarczą poprawne
rozwiązanie krzyżówki.

Forma dostarczenia nagrody: odbiór osobisty.
10. Termin nadsyłania odpowiedzi w konkursie upływa w dniu 29 stycznia 2021 r.
11. Nagrody, w postaci 3 książek, zostaną rozlosowane spośród nadesłanych prawidłowo
rozwiązanych krzyżówek. Losowanie odbędzie się 1 lutego 2021 w Centrali Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Otwocku przy ul. Andriollego 45 (bez udziału publiczności).
12. Organizator niezwłocznie ogłosi listę zwycięzców poprzez publikację na stronie

internetowej www.bibliotekaotwock.pl oraz telefonicznie pod wskazany nr telefonu.
13. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę
rzeczową.
14. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu konkursu.
15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów
prawnych lub z innej istotnej przyczyny.
16. Reklamacje dotyczące Krzyżówki należy przesyłać listownie na adres: Miejska Biblioteka
Publiczna w Otwocku, ul. Andriollego 45, 05-400 Otwock. Będą one rozpatrywane przez
Organizatora w formie pisemnej, w terminie maksymalnie 30 dni od daty otrzymania.
17. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
18. Wykaz placówek bibliotecznych, w których można pobrać krzyżówkę:
Centrala ul. Andriollego 45, tel. 22 779 29 22
Filia Nr 1, ul. Słowicza 2, tel. 22 788 46 48
Filia nr 2, ul. Jodłowa 14, tel. 22 779 39 21
Filia Nr 3, ul. Żeromskiego 16, tel. 22 788 73 67
Filia Nr 4, ul. Szosa Lubelska 3, tel. 505 584 480
Filia nr 5, ul. Majowa 202, 22 779 56 03
Filia Nr 6, ul. Matejki 9, tel. 22 779 35 81
Filia Nr 7 i Czytelnia Internetowa, ul. Warszawska 11/13, tel. 22 779 44 71

