
REGULAMIN WYZWANIA „KSIĄŻKOWY NIEKALENDARZ”

§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem wyzwania pod hasłem „Książkowy Niekalendarz” jest Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Jana Długosza w Sandomierzu, ul. Parkowa 1, 27-600 Sandomierz. 
Patronat honorowy nad wyzwaniem sprawuje Marcin Marzec – Burmistrz Sandomierza. 
2. Wyzwanie „Książkowy Niekalendarz” jest skierowane do dzieci i młodzieży z terenu 
Sandomierza. 
2. Celem wyzwania jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, rozbudzenie 
zainteresowań czytelniczych oraz poznanie Biblioteki jako miejsca przyjaznego dzieciom 
i młodzieży.
3. Wyzwanie przeznaczone jest dla dzieci i młodzieży w wieku do lat 15 - czytelników 
Oddziału dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Długosza w Sandomierzu oraz 
jej Filii.
4. Wyzwanie trwa od 1 marca do 15 grudnia 2023 roku.
5. Udział w wyzwaniu jest bezpłatny.
6. Udział w wyzwaniu oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym 
regulaminie. 

§2
Zasady wyzwania

1.  Zadaniem  uczestników  wyzwania  jest  wypożyczanie  i  czytanie  wybranych  przez
uczestnika  dowolnych  książek,  dostępnych  w  Miejskiej  Bibliotece  Publicznej  lub  w  jej
Filiach. Przy pierwszym wypożyczeniu wybranej książki w okresie od 1 do 31 marca 2023
uczestnik otrzyma własną tzw. „kartę pieczątek”. Za każdą wypożyczoną książkę uczestnik
będzie otrzymywał potwierdzenie jej wypożyczenia w postaci stempla na otrzymanej „karcie
pieczątek”. W każdym miesiącu od marca do grudnia 2023 roku na „karcie pieczątek” można
zebrać maksymalnie 4 stemple miesięcznie. Stempel otrzymany w Bibliotece głównej przy 
ul. Parkowej 1 jest tak samo ważny jak stempel otrzymany w Filii 1 lub Filii 2 MBP.

2. Uczestnik wyzwania otrzymuje jedną „kartę pieczątek”, którą powinien podpisać swoim
imieniem i nazwiskiem i okazywać ją każdorazowo przy wypożyczaniu kolejnej książki.

3. Uczestnik wyzwania podczas jednej wizyty w Oddziale dla Dzieci lub w jednej z Filii
może otrzymać tylko jeden stempel na „karcie pieczątek”. 
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4. Do wyzwania uczestnicy mogą się zgłaszać od 1 do 31 marca 2023 roku w Oddziale dla 
Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Długosza w Sandomierzu przy ul. Parkowej 1 
lub Filii 1 MBP przy ul. Armii Krajowej 5A lub Filii 2 MBP przy ul. Portowej 24. 

5. W miesiącu marcu 2023 należy zebrać minimum 1 pieczątkę.   
6. W miesiącu grudniu 2023 należy zebrać minimum 2 pieczątki. 
7. W pozostałych miesiącach tj. kwiecień – listopad uczestnicy mogą zebrać maksymalnie 4 
pieczątki każdego miesiąca. Im więcej tym lepiej. 
8. Dziesięcioro najbardziej aktywnych uczestników, którzy zbiorą najwięcej stempli na karcie
pieczątek otrzyma nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Uczestnicy wyzwania, którzy zbiorą 
minimum 10 pieczątek w całym okresie - także zostaną nagrodzeni. Wszyscy uczestnicy 
wyzwania „Książkowy Niekalendarz” otrzymają okolicznościowe dyplomy. 
7. Podsumowanie wyzwania i wręczenie nagród nastąpi w okresie pomiędzy Świętami 
Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem. Dokładny termin zostanie podany z początkiem 
grudnia bieżącego roku. 
9. Uczestnicy wyzwania powinni w terminie do 15 grudnia 2023 roku zwrócić swoje „karty 
pieczątek” do Biblioteki: do Oddziału dla Dzieci przy ul. Parkowej 1 lub Filii.
10. Zebrane „karty pieczątek” poddane zostaną ocenie przez pracowników Biblioteki. 

§3 Postanowienia końcowe

1.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie 
trwania wyzwania lub do jego odwołania.
2. Ostateczna interpretacja regulaminu nalezy do Organizatora wyzwania.

§4 Klauzula informacyjna

1. Administratorem danych osobowych uczestnika wyzwania jest Miejska Biblioteka 
Publiczna w Sandomierzu, ul. Parkowa 1, 27-600 Sandomierz, tel. 15 832 24 10, e-mail: 
kontaktmbp@sandomierz.naszabiblioteka.com

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: 
kontaktmbp@sandomierz.naszabiblioteka.com  lub pisemnie na wskazany wyżej adres 
siedziby administratora.

3. Dane osobowe uczestnika wyzwania będą przetwarzane jedynie w celu organizacji 
i przeprowadzenia niniejszego wyzwania i zostaną usunięte po 14 dniach od zakończenia 
wyzwania.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda 
uczestnika konkursu.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w wyzwaniu.
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6. W szczególnych sytuacjach mozemy przekazać/powierzyć dane osobowe uczestnika 
wyzwania innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa, 
w tym własciwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych - umowy 
o powierzeniu przetwarzania.
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyzej okreslonych celów.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują uczestnikowi wyzwania 
z wyjątkami zastrzezonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo ządania ich sprostowania,
- prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

9. Uczestnikowi wyzwania przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.
10. Dane uczestnika wyzwania nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
podlegały profilowaniu.

- MBP Sandomierz -
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