REGULAMIN KONKURSU
„Nasza niepodległość”

§1. ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu „Nasza niepodległość”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Miejska
Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12a, 21-500 Biała Podlaska, zwana
dalej „Organizatorem”.
§2. CELE KONKURSU
1. Przybliżenie faktów z historii powiatu bialskiego związanych z odzyskaniem
niepodległości i czasem tworzenia suwerennego państwa polskiego oraz wiedzy na
temat miejsc upamiętniających tamte wydarzenia.
2. Zainteresowanie literaturą dotyczącą historii Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego.
3. Włączenie się w obchody Roku Niepodległości w Powiecie Bialskim.
4. Popularyzacja zbiorów regionalnych biblioteki i czytelnictwa oraz promocja biblioteki
w środowisku lokalnym.
§3. TEMAT
Tematem wiodącym Konkursu jest wiedza o wydarzeniach z czasu odzyskania
niepodległości w Białej Podlaskiej i powiecie bialskim oraz miejscach je
upamiętniających.
§4. UCZESTNICTWO
1. Konkurs jest adresowany do mieszkańców Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
3. Każdy uczestnik może przesłać tylko jeden egzemplarz odpowiedzi, w przypadku
wielokrotnego wypełnienia ankiety przez tego samego uczestnika będzie brane pod
uwagę pierwsze wypełnienie.
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej
Podlaskiej i członkowie ich rodzin.
5. Wypełnienie formularza z danymi osobowymi i ankiety z pytaniami jest
równoznaczne ze zgłoszeniem się do Konkursu. Niespełnienie któregokolwiek z
warunków zgłoszenia udziału, skutkowało będzie uznaniem zgłoszenia za nieważne.
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6. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie „Uczestnikami” lub „Uczestnikami
Konkursu”.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane
przez Uczestnika przy rejestracji lub niezaktualizowane dane, w szczególności
za zmianę danych osobowych i/lub adresu e-mail uniemożliwiającą odszukanie
Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
§5. CZAS TRWANIA
1. Konkurs trwa od 1 lipca 2018 r. do 31 października 2018 r.
§6. ZASADY KONKURSU
1. Zadanie konkursowe polega na wypełnieniu ankiety (10 pytań plus 11. pytanie
otwarte – maksymalnie 1000 znaków) zamieszczonej na stronie internetowej
Organizatora: www.mbp.org.pl
2. Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy z danymi
osobowymi wymaganymi w celu realizacji Konkursu, zapoznać się z klauzulą
informacyjną uczestnika na stronie internetowej i wyrazić zgodę na przetwarzanie
danych osobowych.
§7. KRYTERIA OCENY
1. Prawidłowe odpowiedzi na 10 pytań testowych.
2. Ciekawa, trafna i wyczerpująca odpowiedź na pytanie otwarte.
§8. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Wybór laureatów zostanie dokonany spośród wszystkich prawidłowo wypełnionych
ankiet, w których udzielono najciekawszej odpowiedzi na pytanie otwarte.
2. Planuje się wyłonienie 10. laureatów.
3. O wynikach konkursu laureaci poinformowani zostaną mailowo lub telefonicznie.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 listopada 2018 r.
5. W przypadku niespełnienia warunków Regulaminu, lub nieodebrania nagrody
w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wynikach Konkursu, Uczestnik taki utraci
prawo do nagrody, a dana nagroda zostanie przyznana w kolejności następnemu
Uczestnikowi z listy rezerwowej.
6. W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym
Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa
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w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia
Uczestnika z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału
w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody.
§9. JURY
Laureatów wyłoni Jury w składzie:
1. dr Paweł Borek
2.
Hanna Bajkowska
3.
Anna Chwedoruk
§10. NAGRODY
1. Laureaci otrzymają nagrody książkowe.
2. Odbiór nagród w siedzibie MBP, ul. Warszawska 12 a, II piętro, p. 23, od poniedziałku
do piątku, w godz. 8.00-15.00.
3. Laureaci zobowiązują się odebrać nagrody osobiście. W przypadku braku możliwości
odbioru osobistego możliwe jest odebranie nagrody przez osoby trzecie po
wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem, tel. 83 341 64 51.
§11. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby niniejszego
Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12a,
21-500 Biała Podlaska.
2. Podczas trwania konkursu dane uczestników będą przetwarzane na platformie
Profitest.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) 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 „RODO”;
b) rozliczenia Konkursu – w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO oraz;
c) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi
na ewentualne reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
3. Dostęp do danych osobowych będą mieć pracownicy Organizatora obsługujący
Konkurs.
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4. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż to będzie niezbędne do należytego
przeprowadzenia i realizacji Konkursu, jego rozliczenia oraz udzielenia odpowiedzi
na ewentualne reklamacje. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.
5. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
a) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody
oznacza wycofanie udziału w Konkursie i możliwe jest przez przesłanie
w wiadomości e-mail na adres: dim@mbp.org.pl;
b) do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
danych;
c) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych.
6. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału
w Konkursie. Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do ich podania,
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału
w Konkursie.
7. Zakres przetwarzanych danych osobowych w Konkursie obejmuje dane Uczestników
w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e–mail.
8. Administrator nie zamierza przetwarzać danych w innych celach, niż wskazane w ust.
2 powyżej.
9. W kwestiach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się
z Administratorem danych pod adresem e-mail: iod@mbp.org.pl
§12. REKLAMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach
związanych z Konkursem.
2. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko osoby składającej reklamację;
b) opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem;
c) adres korespondencyjny.
3. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres Organizatora.
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4. Reklamacje zawierające powyższe dane będą rozpatrywane przez Organizatora
w ciągu 14 dni od jej otrzymania i wysyłane będą listem poleconym. Ostateczny
termin składania reklamacji kończy się z upływem 7 dni od daty ogłoszenia wyników
Konkursu. Reklamacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna, co nie wyłącza prawa
uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
§13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i ankiety konkursowej jest równoznaczne
z akceptacją Regulaminu Konkursu przez Uczestnika.
2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie
przez Uczestników Konkursu cudzej własności intelektualnej.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu i warunków
udziału w Konkursie oraz do jego odwołania bez podania przyczyny.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
5. Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie:
www.mbp.org.pl
6. Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela: Anna Chwedoruk, tel. 83 341
64 51, e-mail: dim@mbp.org.pl
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

Źródła ze zbiorów MBP w Białej Podlaskiej:
- Borek P., Z dziejów 34 Pułku Piechoty (1918 – 1939), Biała Podlaska 2018
- Górny B., Monografia powiatu bialskiego województwa lubelskiego, Biała Podlaska
1939 (Reprint, Biała Podlaska 2000)
- Kalinowski Sz., Pomniki niepodległości w powiecie bialskim, „Rocznik Bialskopodlaski”
2016, t. XXIV
- Korzeniewski B., Południowe Podlasie w okresie I wojny światowej 1914 -1918, Biała
Podlaska 2009
- Mierzwiński H., Biała Podlaska w latach 1918-1939, Biała Podlaska 2010
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Źródła internetowe:
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r.]
- http://bbc.mbp.org.pl/dlibra/docmetadata?id=1982 [dostęp: 17.04.2018 r.]
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