
Regulamin konkursu – „Wymyśl nazwę dla naszej biblioteki”

1. WARUNKI OGÓLNE

Organizatorem konkursu „Wymyśl nazwę dla naszej biblioteki” jest Gminna Biblioteka

Publiczna w Zaborze, Lipowa 1, 66-003 Zabór

NIP 9730863669, (zwanym dalej: „Organizator”).

1.1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Zaborze (dalej zwana jako „Biblioteka”).

1.2. Przed wzięciem udziału w Konkursie zdefiniowany niżej Uczestnik powinien zapoznać

 się z Regulaminem. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją 

Regulaminu Konkursu.

1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie

internetowej: biblioteka.gminazabor.pl w poście konkursowym.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1. Zgłoszenia do konkursu można zamieszczać od 12 października 2022 r. do 31 grudnia 

2022r. pod postem konkursowym na fanpage’u Biblioteki w Zaborze:  

https://www.facebook.com/Zabór-Biblioteka lub wysyłając maila na adres 

biblioteka@gminazabor.pl.

2.2. Dokładny czas rozpoczęcia konkursu liczony jest od momentu opublikowania informacji

na ten temat na stronie https://www.facebook.com/Zabór-Biblioteka. Wyniki konkursu 

zostaną ogłoszone na uroczystym otwarciu Biblioteki (termin ten zostanie ogłoszony na 

stronie www.biblioteka.gminazabor.pl oraz https://www.facebook.com/Zabór-Biblioteka).

3. UCZESTNICY KONKURSU

3.1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, (zwane „Uczestnikami”) które:

a) mają ukończone 18 lat,

b) mają ukończone 13 lat; i działają za zgodą i wiedzą ich opiekunów prawnych

c) wykonają zadanie konkursowe, polegające na podaniu autorskiej nazwy dla naszej

biblioteki. Każdy zgłoszony pomysł jest pomysłem autorskim i nie może naruszać praw osób 
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trzecich, w innym przypadku osoba zgłaszająca odpowiada za naruszenie majątkowych praw

autorskich.

4. ZASADY

4.1 Do udziału w Konkursie można się zgłosić poprzez podanie nazwy dla naszej biblioteki, 

która będzie identyfikowała ją w Polsce i będzie miała unikatowy i wyróżniający

charakter. Zgłoszenia należy zamieszczać pod postem konkursowym na profilu Biblioteki 

w Zaborze na stronie: http://www.facebook.com/Zabór-Biblioteka, lub wysyłając maila na 

adres biblioteka@gminazabor.pl.

4.2. Zgłoszenia nie mogą zawierać treści erotycznych, niecenzuralnych, naruszających

powszechnie panujące zasady moralności, godności osobistej, nawiązania do symboli

religijnych, etnicznych lub rasowych.

4.3. Uczestnik może przesłać dowolną ilość zgłoszeń.

4.4. Wyboru Zwycięzcy dokona Jury w składzie wyznaczonym przez Organizatora.

4.5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na uroczystym otwarciu Biblioteki (termin ten 

zostanie opublikowany na stronie www.biblioteka.gminazabor.pl oraz 

https://www.facebook.com/Zabór-Biblioteka).

4.6. O sposobie odbioru nagrody Zwycięzca zostanie powiadomiony w wiadomości

prywatnej.

4.7. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w

okresie trwania zgłoszeń określonym w pkt. 2.1, spełniające warunki Regulaminu.

4.8. W przypadku zgłoszenia w ramach konkursu tej samej nazwy, decyduje kolejność 

zgłoszeń, przy preferencji Zgłoszenia zgłoszonego najwcześniej.

5. NAGRODA

5.1. Organizatorem nagrody w Konkursie jest Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze, 

 (dalej „Organizator”).

5.2.  Warunkiem powstania prawa do nagrody jest: wybór odpowiedzi przez Jury.

Zawarcie umowy przeniesienia na Gminną Bibliotekę Publiczną w Zaborze, z siedzibą przy 

ul. Lipowej 1, 66-003 Zabór praw autorskich do nazwy produktu. Przeniesienie praw 

autorskich nastąpi nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych.
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Uczestnik ponosi odpowiedzialność za to, że jest autorem hasła. Gminna Biblioteka 

Publiczna w Zaborze ma prawo do dokonywania opracowań hasła oraz

prawo do wykonywania autorskich praw zależnych.

Nagroda nie podlega wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.

5.3 W konkursie przewidziano nagrodę – niespodziankę.

5.4. Nagroda będzie wydana tylko i wyłącznie do rąk własnych Zwycięzcy.

Odbiór nagrody odbędzie się na uroczystym otwarciu Biblioteki.

5.5. O szczegółach i terminie odbioru Zwycięzca zostanie powiadomiony w

wiadomości prywatnej. 

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1 Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej. 

Reklamacje mogą być składane w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od daty

 ogłoszenia wyników Konkursu w Internecie (decyduje data otrzymania reklamacji przez 

Organizatora) pod adresem ul. Lipowa 1, 66-003, Zabór. Reklamacje zgłoszone 

po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane.

6.2 Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej 

reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

6.3 O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w 

reklamacji), w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

6.4 Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora są 

ostateczne.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej 

https://www.biblioteka.gminazabor.pl oraz w siedzibie Organizatora w czasie trwania 

niniejszego konkursu.

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia Czasu 

Trwania Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez 

Uczestników oraz zostanie to zaakceptowane przez przedstawiciela Organizatora. O zmianie

Regulaminu lub przedłużeniu Czasu Trwania Konkursu Organizator może powiadomić na 



stronie internetowej Konkursu.

7.3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Administratorem tych danych w rozumieniu

 obowiązujących przepisów jest wyłącznie Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze. Dane 

osobowe Uczestników będą przetwarzane w siedzibie Organizatora, w związku z 

wykonaniem postanowień Regulaminu Konkursu dla celów związanych z realizacją 

Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów 

związanych z realizacją Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich 

poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Pismo z prośbą o usunięcie tych danych powinno

 wpłynąć listem poleconym na adres Organizatora. Wszelkie dane osobowe podawane są 

przez Uczestników dobrowolnie.

7.4. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za 

wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób.

7.5. Użytkownik poprzez (i z chwilą) przesłania Zgłoszenia udziela Organizatorowi prawa do 

wykorzystania Zgłoszenia lub jego elementów w serwisach internetowych należących do 

Organizatora, w serwisach których abonentem domeny jest Organizator oraz w tych 

serwisach, które przygotowywane są przez Organizatora w porozumieniu z podmiotami 

trzecimi i przenosi na Organizatora wszystkie prawa autorskie majątkowe i inne prawa 

własności intelektualnej do całego Zgłoszenia jak i jego poszczególnych elementów bez 

dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. 

Przeniesienie praw autorskich, o których mowa powyżej jest bezwarunkowe i będzie

uprawniać do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania, w kraju i za granicą 

na wszystkich polach eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności na następujących: utrwalanie,  

zwielokrotnienie określoną techniką, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci 

komputera, zastosowanie do wielu artykułów. Na Organizatora zostają 

przeniesione także prawa do dokonywania zmian i modyfikacji, w tym do włączania w całości

lub w części do innych projektów oraz do wykonywania prawa zależnego. Wykorzystanie, o 

którym mowa w zdaniu poprzednim może polegać także na wykorzystaniu Zgłoszenia w celu



promowania Konkursu, do czego niniejszym Organizator zastrzega sobie prawo.

7.6. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego 

Regulaminu. Nie zastosowanie się do powyższego Regulaminu skutkuje usunięciem z 

Konkursu.

8. INNE POSTANOWIENIA

8.1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

8.2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z

nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad

Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z

Konkursu. Organizator zastrzega, iż w tych okolicznościach nie będzie ponosić żadnej

odpowiedzialności wobec takiego Uczestnika za jego wykluczenie z Konkursu.

8.3. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie związane z jego funkcjonowaniem

Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres: biblioteka@gminazabor.pl.

8.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podawania

przyczyn, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

8.5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19. 11. 2009 o

grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.)

8.6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzje podejmuje

Organizator Konkursu. Decyzje organizatora są ostateczne i niepodważalne.


