
 

 
   

 
 
 

                                   

Akcja promująca czytelnictwo z okazji XVIII Tygodnia Bibliotek - 

Gra miejska #bibliocaching 

Regulamin konkursu: 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji promującej czytelnictwo z okazji XVIII Tygodnia 

Bibliotek zwanego dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu - (zwanym dalej „Organizatorem”) jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w 

Gniewie. 

3. Konkurs jest realizowany na terenie Gniewu. 

4. Czas trwania akcji: od 10 do 14 maja.  

5. Zadaniem uczestników gry jest poruszanie się pomiędzy lokalizacjami na terenie Gniewu oraz 

rozwiązywanie zagadek literackich, dzięki którym będą w stanie rozwiązać finałowe hasło. 

6. Wyniki będą ogłaszane każdego dnia następującego po dniu konkursu o godzinie 10:00.  

Wyniki poniedziałkowego ogłoszone będą we wtorek o 10:00, wtorkowego w środę o 10:00 itp.  

7. Udział w Akcji jest bezpłatny i dobrowolny dla każdej osoby, która jest uprawniona do udziału zgodnie z 

założeniami niniejszego Regulaminu. 

8. Akcja nie stanowi loterii promocyjnej ani gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy 

z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). 

 

§2 

Opis oraz zasady konkursu: 



 

 
   

 
 
 

1. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa na terenie Miasta i Gminy Gniew. 

2. Konkurs jest skierowany do mieszkańców Gminy Gniew. 

3. Jeden uczestnik może wziąć udział wielokrotnie. 

ZASADY GRY MIEJSKIEJ: 

Każdego dnia o godzinie 9:30 na drzwiach Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej (od strony Urzędu) na 

uczestników będzie czekał plakat z pierwszym elementem hasła finałowego.  

Z każdego miejsca akcji uczestnik po rozwiązaniu literackiej zagadki pozna kolejny punkt zabawy.  

Na trasie akcji zlokalizowanych jest 5 punktów. 

Przejście całej trasy umożliwi rozwiązanie hasła finałowego składającego się z 5 elementów. 

Aby zostać sklasyfikowanym uczestnik musi w ostatnim miejscu zrobić selfie, na którym widać ostatnią 

lokalizację, a następnie wysłać wiadomość prywatną ze zdjęciem wraz z finałowym hasłem na profil FB CKiBP. 

Każdego dnia będzie obowiązywała inna trasa, która nie będzie przekraczała 3km.  

§3 

Wyniki Konkursu i Nagrody. 

1. Kryteria: 

Każdego dnia wygrywa pierwsza osoba (lub grupa), która wyśle zdjęcie z ostatnią lokalizacją i finałowym 

hasłem. 

Dodatkowo: 

W poniedziałek wygrywają dwie osoby (lub grupa), które wyślą zdjęcie w godzinach 11:00-13:00. 

We wtorek wygrywają dwie osoby(lub grupa), które wyślą zdjęcie w godzinach 13:00-15:00. 

W środę wygrywają dwie osoby(lub grupa), które wyślą zdjęcie w godzinach 15:00-17:00. 

W czwartek wygrywają dwie osoby(lub grupa), które wyślą zdjęcie w godzinach 17:00-19:00. 

W piątek wygrywają dwie osoby(lub grupa), które wyślą zdjęcie w godzinach 19:00-21:00. 

2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na Facebooku Organizatora. 



 

 
   

 
 
 

3. Nagrody w konkursie zostaną ufundowane przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną w Gniewie. 

4. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną. 

5. Nagrodami w konkursie będą książki oraz gry planszowe. 

 

§ 4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania 

czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres 

niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody Zwycięzcy. 

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są 

podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest 

rejestracja na portalu społecznościowym Facebook. 

4. Uczestnik ma prawo złożenia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

5. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie. 

6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez CKiBP w Gniewie, tym samym 

akceptując regulamin akcji. 

 

  



 

 
   

 
 
 

§ 5 

KONTAKT 

Pytania na temat akcji prosimy wysyłać na adres mailowy: biuro@ckibp.gniew.pl . 

Dane kontaktowe organizatora: 

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Gniewie 

Plac Grunwaldzki 16/17 

83-140 Gniew 

Tel: 507-125-558 

https://www.facebook.com/ckibp.gniew 

biuro@ckibp.gniew.pl 

 

https://www.facebook.com/ckibp.gniew

