
Regulamin Gry   
„Zakochani w książkach” 

 

1. Organizator: 
 

Dębińskie Centrum Kultury w Jastwi i Biblioteki Publiczne Gminy Dębno  
 
2. Cel konkursu:  

• upowszechnienie wiedzy literackiej, 
• twórcze i kreatywne sposoby spędzania wspólnego czasu, 

 

3. Zasady uczestnictwa 
 

• Gra zostanie przeprowadzona w wersji online, 
• gra jest skierowana dla osób powyżej 16 roku życia, 
• Gra „Zakochani w książkach” rozpocznie się 14 lutego 

2020 r. o godzinie 18:00 na kanale YouTube Dębińskiego 
Centrum Kultury, dostępnym pod linkiem: 

 
https://www.youtube.com/channel/UCzBwtAE8ftZoeszopoKypKQ 
 
 
 

• pytania do zgłoszonych uczestników zostaną przesłane 
w formie elektronicznej na podany w Karcie 
uczestnictwa (Załącznik nr 1 do Regulaminu) adres 
email wraz z informacjami dodatkowymi, 

• zgłoszonymi uczestnikami Gry „Zakochani w 
książkach” mogą być wyłącznie osoby powyżej 16 roku 
życia, zamieszkałe na terenie Gminy Dębno,  

• udział w grze może być indywidualny bądź dwuosobowy,  
• do punktacji liczyć się będzie prawidłowa odpowiedź jak i 

czas jej udzielenia,  
• uczestnicy gry zgłaszają się do dnia 12.02.2021 r. do godz. 15:00 

poprzez poprawne wypełnienie Karty uczestnictwa i wysłanie jej 
(w formie skanu lub czytelnego zdjęcia w formacie pdf, png lub 
jpeg) na adres mailowy: konkurs@kulturadebno.pl 

 
 
4. Nagrody:  
 
Zwycięzcy Gry „Zakochani w książkach” otrzymają vouchery 
podarunkowe do wykorzystania do 30.05.2021r. w wybranych 
lokalach gastronomicznych (z uwzględnieniem aktualnych, tj. na 
dzień realizacji voucherów – regulacji epidemicznych). 

 

https://www.youtube.com/channel/UCzBwtAE8ftZoeszopoKypKQ
mailto:konkurs@kulturadebno.pl


 
 
 
 
 
Ochrona danych osobowych: 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie jest Dębińskie  
Centrum Kultury w Jastwi.  

2. Celem zbierania danych jest realizacja Gry „Zakochani w 
książkach”.  

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 

sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia 

danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak 

nie podanie ich będzie wiązało się z brakiem możliwości udziału w 

konkursie organizowanym przez DCK.  
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu 

podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje 

upoważnione z mocy prawa.  
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.  
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych 

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  
8. Dane osobowe będą przechowywane prze okres niezbędny do 

realizacji konkursu z uwzględnieniem okresów przechowywania 

określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych. 
 

6. Uwagi końcowe: 
 

• Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania 
imienia i nazwiska uczestników w Internecie i prasie,  

• Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę na warunki określone w  
Regulaminie, 

 
• Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje 

rozstrzyga ostatecznie organizator. 
 
 
 
 
 

 


