
REGULAMIN KONKURSU
Romantyzm polski - konkurs wiedzy

§ 1
Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Biłgoraju.

§2
Cel Konkursu
1. Sejm ustanowił rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego. W uchwale wskazano,
że w roku 2022 przypadają dwusetne urodziny tej epoki i jest to dobry powód do przypomnienia
„duchowego depozytu, jaki pozostawili nam romantyczni bohaterowie, artyści i myśliciele”.Konkurs
zorganizowany przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Biłgoraju przygotowany został
z okazji zbliżającego się Tygodnia Bibliotek 2022, ma za zadanie propagować i rozpowszechniać
wiedzę o epoce, w której tworzyli Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Fryderyk Chopin, Stanisław
Moniuszko i Jan Matejko.

§3
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kto wyśle poprawne odpowiedzi na pytania
konkursowe.

§4
Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Wyniki konkursu zostaną zamieszone na stronie internetowej www.biliotekabilgoraj.pl oraz na
profilu Biblioteki na Facebooku, ponadto Organizator mailowo skontaktuje się ze zwycięzcami.

§5
Przebieg Konkursu
1. Trwa od 27 kwietnia do 12 maja 2022 r. Zorganizowany jest z okazji Tygodnia bibliotek (8-15 maja)
2. Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na pytania konkursowe
zamieszczone w formularzu google pod adresem https://forms.gle/uCSXxmwzBVyCtc8f9
i zaakceptować regulamin.

§6
Nagrody
1. Nagrody otrzyma 10 osób, które odpowiedzą poprawnie na wszystkie pytania konkursowe.
2. Nagrody książkowe można będzie odebrać po ogłoszeniu wyników
w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej  w Biłgoraju
(ul. Kościuszki 13, 23-400 Biłgoraj).

§7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej.
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą
uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych). (Dz.Urz.UE.L 119 z 04.05.2016 r., s. 1) – RODO.
3. Organizator informuje, że dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko) zostaną
opublikowane w materiałach informacyjnych i promocyjnych konkursu.

Informacje o konkursie można uzyskać:
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Biłgoraju
ul. Kościuszki 13
23 – 400 Biłgoraj
tel. 84 686 51 00, 84 686 27 21
Kontakt: Natalia Czacharowska
e-mail: konkursmipbp@gmail.com


