
Regulamin konkursu „Dlaczego czytnik e-booków to dla mnie rozwiązanie 
idealne?” przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Józefa Wybickiego w Sopocie 

 
Postanowienia ogólne 

 
1. Konkurs „Dlaczego czytnik e-booków to dla mnie rozwiązanie idealne?” 
organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Józefa Wybickiego w Sopocie, 
zwany dalej „Konkursem” ma charakter promocyjny i związany jest z obchodami 
Międzynarodowego Tygodnia Książki Elektronicznej (5–11 marca 2023 roku). 
 
2. Konkurs rozpoczyna się dnia 6 marca 2023 r. o godz. 12:00, a kończy się dnia 11 
marca 2023 r. o godz. 23:59:59. 
 
3. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w 
zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 
 

Uczestnicy i zasady Konkursu 
 
1. W Konkursie może wziąć osoba, która: 
  a. zapoznała się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowała jego treść i 
wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia 
Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie, 

b. ukończyła 16. rok życia, 
c. posiadająca adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
d. posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram,  
e. wykona zadanie konkursowe. 
 

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i pracowniczki Biblioteki Sopockiej. 
 

3. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona 
zadanie konkursowe polegające na: 
a.  zamieszczeniu na w serwisie Instagram na swoim publicznym koncie postu 
będącego odpowiedzią na pytanie: „Dlaczego czytnik e-booków to dla mnie 
rozwiązanie idealne?”,  
b. oznaczenia pracy konkursowej hashtagami: #bibliotekasopocka #inkbookpolska 
#teaminkbook  
c. oznaczenia profili: @bibliotekasopocka oraz @inkbook_polska 
 
3. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza zamieszczenie w serwisie Instagram 
przez Uczestnika Konkursu dowolnej formy wyrazu twórczego, w szczególności 
takiej, jak: fotografia, kolaż, rysunek, Reels, możliwą do zamieszczenia w serwisie 
Instagram i zgodną z regulaminem platformy. 
 
4. Praca zgłoszeniowa ma formę dowolną, jednak musi w sposób autorski, twórczy i 
interesujący prezentować odpowiedź na pytanie konkursowe. Uczestnik oświadcza, 
iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone 
prawo autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi 
prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana. 
 



6. Poprzez wysłanie pracy zgłoszeniowej, uczestniczka/uczestnik udziela Bibliotece 
Sopockiej nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na wykorzystywanie materiałów 
udostępnionych na Instagramie, poprzez ich wykorzystywanie (w całości lub we 
fragmentach) w działalności Biblioteki Sopockiej na następujących polach 
eksploatacji: - publiczna prezentacja fragmentów lub całości materiałów.  
 
7. Uczestnik może zgłosić wyłącznie 1 (jedną) pracę konkursową. W przypadku, gdy 
wykona więcej niż jedną, pod uwagę zostanie wzięta wyłącznie opublikowana jako 
pierwsza. 
 

Nagrody i wyłonienie Zwycięzców 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie 
wykonanych Prac Konkursowych, których autorzy:     
a) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram; 
b) naruszają regulamin serwisu Instagram, 
c) użyli w Zadaniu Konkursowym słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści 
pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i 
religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne,  
d) naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora. 
 
2. W Konkursie przewidziane są nagrody dla prac wybranych przez komisję 
konkursową, w skład której wchodzą: Aleksandra Biesek, Paulina Stępień, Marcin 
Wiktor. 
 
3. Nagrodą główną jest fabrycznie nowy czytnik inkBOOK Calypso Plus oraz kod do 
platformy Legimi na okres 30 dni w abonamencie Biblioteki Sopockiej. Nagrodami dla 
prac wyróżnionych będą kody dostępu do platformy Legimi na okres 30 dni w 
abonamencie Biblioteki Sopockiej. Jury może przyznać od zera do sześciu 
wyróżnień.  
 
4. Uczestnik/uczestniczka Konkursu ma szansę zdobyć tylko jedną nagrodę.  
 
5. Informacje o wynikach Konkursu zostaną przesłane w wiadomości prywatnej na 
Instagramie do dnia 16 marca 2023 oraz udostępnione publicznie w formie posta lub 
relacji na koncie @bibliotekasopocka i @inkbook_polska 
 
6. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.  
 
7. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody, składając 
Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie. 
 
8. W przypadku braku kontaktu ze strony zwycięzcy przez 7 dni, nagroda zostanie przyznana 
innemu Uczestnikowi wybranemu przez Komisję. 
 
9. Nagrodę główną będzie można odebrać osobiście w Sopotece – galerii kultury 
multimedialnej (czynnej w godzinach od 9.00 do 20.00) lub za pośrednictwem osoby 
trzeciej upoważnionej do odebrania nagrody. W przypadku braku możliwości 
odebrania nagrody, po wcześniejszym uzgodnieniu będzie mogła zostać wysłana na 
koszt organizatora za pośrednictwem poczty na adres wskazany przez zwycięzcę lub 



zwyciężczynię. Kody do platformy Legimi zostaną wysłane osobom wyróżnionym w 
konkursie w wiadomości prywatnej.  
 
10. Osobą kontaktową w sprawie konkursu jest Paulina Stępień, 
paulina.stepien@mbp.sopot.pl 
 
11. Wysłanie pracy zgłoszeniowej oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez 
uczestnika/uczestniczkę Konkursu. 
 

Reklamacje 
 

1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z 
dopiskiem „Reklamacja: Konkurs „Dlaczego czytnik e-booków to dla mnie rozwiązanie 
idealne?” na adres e-mail paulina.stepien@mbp.sopot.pl lub adres korespondencyjny 
Organizatora: ul. Jakuba Goyki 1, 81-715 Sopot związanej z przebiegiem Konkursu w 
trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu. 
 
2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz 
adres do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamację. 
 
3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację e-
mailem lub listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym 
reklamację. 
 
4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza 
prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania 
sądowego. 

 
Postanowienia końcowe 

 
1. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, 
przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związany. 
Wyłącznym organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa 
Wybickiego w Sopocie. 
 
2. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest 
Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z 
odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.   
 
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 marca 2023 r. 
 
4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu pod adresem 
URL: www.mbp.sopot.pl oraz w Sopotece (ul. Tadeusza Kościuszki 14, 81-704 
Sopot) i w siedzibie Organizatora (ul. Jakuba Goyki 1, 81-715 Sopot). 
 
 
 
 
 



Klauzula informacyjna RODO 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) 
informujemy, że: 

 
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Józefa Wybickiego w Sopocie. 
 
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych z ramienia Biblioteki Sopockiej: 
m.bojarska@msb.com.pl.  
 
3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających 
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.  
 
4. Administrator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), art. 6 ust. 1 lit. f) 
oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO.  
 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora danych 
przez okres 14 dni, po tym okresie podlegają zniszczeniu.  
 
6. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem 
Organizatora Wydarzenia, czyli Biblioteki Sopockiej, ul. Jakuba Goyki 1, 81-715 
Gdańsk. 
 
7. Pani/Pana dane nie podlegają przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym 
również w formie profilowania.  
 
8. W granicach określonych przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych RODO, posiada Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich 
poprawiania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także żądania 
zaprzestania przetwarzania danych, pod warunkiem, że są już zbędne do realizacji 
celu, dla którego zostały zebrane oraz że obowiązek ich przetwarzania nie wynika z 
obowiązujących przepisów.  
 
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 
osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
 


