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REGULAMIN KONKURSU 

„Dziel się wiedzą, wygrywaj nagrody z labib.pl!” 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu „Dziel się wiedzą, wygrywaj nagrody z labib.pl!” zwanego dalej 

„Konkursem” jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, z siedzibą pod 

adresem ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa, zwana dalej  „Organizatorem”. 

2. Konkurs realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Program wspiera tysiące 

bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności 

społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, 

zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to 

przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację 

Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach 

partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gates. 

3. Konkurs ma na celu promocję portalu labib.pl jako internetowego narzędzia do dzielenia 

się wiedzą i doświadczeniem w środowisku bibliotekarek i bibliotekarzy oraz wszystkich 

osób w zawodowo lub wolontarystycznie związanych z bibliotekami. 

4. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, administrowany ani powiązany z portalem 

społecznościowym „Facebook.com”, natomiast Organizator będzi prowadził tam działania 

promujące Konkurs. 

 

§ 2  

Uczestnicy konkursu 

1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej „Uczestnikami” lub „Uczestnikiem”) mogą być 

wyłącznie osoby które ukończyły 18 lat i jednocześnie: 

a. są zarejestrowanymi użytkownikami portalu labib.pl,  

b. wykonają zadanie konkursowe zgodnie z Regulaminem, 

c. opublikują na portalu labib.pl zadanie konkursowe w terminie trwania Konkursu 

określonym w §5, 

d. wyrażą zgody o jakich mowa w treści Regulaminu oraz formularzu zgłoszenia do 

Konkursu, w tym na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku. 

2. W konkursie nie mogą wziąć udziału członkowie Stowarzyszenia LABiB ani pracownicy i 

współpracownicy Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 

 

§ 3  

Zadanie konkursowe 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w trakcie 4 odsłon o następującej tematyce: 

a. Dziecko i opiekun w bibliotece (kwiecień-maj 2020 r.),  

b. Biblioteka - moje miejsce pracy (czerwiec 2020 r.), 

c. EKO działania w bibliotece (sierpień 2020  r.),  

d. Trudny czytelnik - kim jest i jak do niego podejść? (wrzesień 2020 r.). 
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2. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i opublikowaniu na portalu labib.pl w jednym 

z w/w tematów tekstu będącego opisem doświadczenia lub pomysłem na działanie w 

postaci artykułu lub scenariusza (dalej: „zadanie konkursowe” lub “praca”) i powinno: 

a. być utworem (zgodnie z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) 

nigdzie wcześniej niepublikowanym,  

b. być utworem o długości  w przedziale od 3000 znaków ze spacjami do 5000 

znaków ze spacjami (w przypadku artykułów), 

c. zawierać podpis (imię, nazwisko, nazwa biblioteki, z którą jest związany autor) oraz 

formułę „Tekst bierze udział w konkursie “Dziel się wiedzą, wygrywaj nagrody  

z labib.pl!”,  

d. być całkowicie oryginalny i stanowić efekt wyłącznej pracy autora, 

e. nie może naruszać praw autorskich ani dóbr osobistych lub praw osób trzecich.  

3. Terminy przesyłania zgłoszeń i zadań konkursowych w kolejnych odsłonach Konkursu są 

następujące: 

a. 1. odsłona, temat “Dziecko i opiekun w bibliotece”: 16 kwietnia - 8 maja 2020 r. 

b. 2. odsłona, temat “Biblioteka - moje miejsce pracy”: 1-30 czerwca 2020 r. 

c. 3. odsłona, temat “EKOdziałania w bibliotece”: 3-31 sierpnia 2020 r. 

d. 4. odsłona, temat “Trudny czytelnik - kim jest i jak do niego podejść?”: 1-30 

września 2020 r. 

 

§ 4  

Zgłoszenia do konkursu 

1. Uczestnik Konkursu dokonuje zgłoszenia poprzez:  

a. publikację pracy na portalu labib.pl,   

b. przesłania  wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem: 

https://forms.gle/VCtCaRGq3u87CFm86. 

2. W każdej odsłonie konkursu można przesłać jedną pracę, która podlega ocenie. W 

przypadku, gdy przesłanych zostanie więcej artykułów lub scenariuszy przez jedną osobę, 

ocenie będzie podlegać wyłącznie ta praca, która została przesłana jako pierwsza. 

3. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz złożeniem 

oświadczenia, że jest się autorem zgłoszonej pracy oraz o posiadaniu autorskich praw 

majątkowych i osobistych do  opublikowanej pracy, w tym prawo do jego zgłoszenia w 

Konkursie. 

4. Zgłoszone do Konkursu zadanie konkursowe nie może zawierać zwrotów, gestów, opisów 

itp. uznanych za niecenzuralne, dyskryminujące lub w jakikolwiek sposób godzące w 

uczucia innych.  

5. Organizator, po otrzymaniu pracy konkursowej dokona jej weryfikacji pod kątem formalnym 

oraz zgodności z tematem.  

 

§ 5  

Przebieg Konkursu 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Kapituła powołana przez 

Organizatora. Kapituła wybiera Laureatów Konkursu. W skład Kapituły wchodzą członkowie 

https://forms.gle/VCtCaRGq3u87CFm86
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Stowarzyszenia LABiB, przedstawiciele Organizatora oraz osoby wskazane przez 

Organizatora. 

2. Do zadań Kapituły Konkursu należy w szczególności: 

a. zapewnienie przestrzegania Regulaminu w trakcie Konkursu, 

b. ocena formalna prawidłowości zgłoszenia do Konkursu, 

c. potwierdzenie zakwalifikowania pracy do Konkursu oraz ocena merytoryczna 

przesłanej pracy, 

d. wybór 2 najlepszych prac konkursowych w każdej odsłonie, 

e. sporządzenie protokołu z wynikami Konkursu. 

3. Kapituła Konkursu ocenia zadanie konkursowe według określonych poniżej kryteriów: 

a. oryginalność,  

b. uniwersalność, 

c. łatwa implementacja, 

d. jasny przekaz, 

e. innowacyjność,  

f. stopień wyczerpania tematu. 

4. Decyzja Kapituły  jest ostateczna. 

5. Terminy publikacji wyników: 

a. 25 maja w 1. odsłonie, 

b. 15 lipca w 2. odsłonie, 

c. 15 września w 3. odsłonie, 

d. 15 października w 4. odsłonie. 

6. Imiona i nazwiska laureatów zostaną opublikowane przez Organizatora na portalu labib.pl 

oraz Facebook.com na profilu www.facebook.com/platformalabib/. 

 

§ 6  

Nagrody 

1. Każdy z laureatów zostanie nagrodzony czytnikem e-booków. 

2. W Konkursie przewidziano 8 nagród. W każdej odsłonie Konkursu nagrodzeni zostaną 2 

Uczestników, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Kapitułę.  

3. Laureatom nie przysługuje prawo zamiany nagród przyznanych w Konkursie na jej 

ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody rzeczowe. 

 

§ 7  

Ochrona danych osobowych 

1. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 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, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) 

informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie, 00-359, ul. Kopernika 17, wpisana 

http://www.facebook.com/platformalabib/
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do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303048 (dalej „Administrator”). 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z naborem do Konkursu, 

wyłonieniem Uczestników i Laureatów Konkursu, doręczeniem nagród, a także w związku z 

działaniami mającymi na celu promocję Konkursu. 

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz 

uzasadniony interes Administratora art. 7 ust. 1 lit. f. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizowania przez Administratora interesu 

prawnego w zakresie organizacji Konkursu, co najmniej do czasu zakończenia Konkursu. 

5. Dostęp do danych osobowych mogą mieć członkowie Kapituły oraz grantodawca Projektu 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. 

6. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator, ma prawo dostępu do treści 

swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania. 

7. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarza Administrator, służy prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy 

uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy dotyczące przetwarzania 

danych osobowych. 

8. Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, gdyż stosuje środki 

ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej, niezbędne do zapewnienia 

bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

9. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres: 

FRSI, ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa lub adres email:frsi@frsi.org.pl.  

 

§ 8  

Zasady odbioru nagrody 

1. Organizator doręczy Laureatom nagrody na wskazany adres. 

2. Uczestnik po otrzymaniu nagrody zobowiązany jest niezwłocznie nie później niż w ciągu 2 

dni roboczych odesłać na adres email: portal.labib@frsi.org.pl, potwierdzenie otrzymania 

Nagrody. 

 

§ 9  

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza, że Uczestnik Konkursu zapoznał się z jego zasadami i  

akceptuje Regulaminu.  

2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie wymaga wyrażenia przez Uczestnika Konkursu zgody 

na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym zamieszczenie niektórych danych (w 

szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich 

wyrażenia, mających za przedmiot  promocję Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na 

profilu www.facebook.com/platformalabib/. 

mailto:frsi@frsi.org.pl
mailto:portal.labib@frsi.org.pl
http://www.facebook.com/platformalabib/
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3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia 

przesyłania zadań konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia Konkursu oraz publikacji jego 

wyników. 

4. Informacja o ewentualnie wprowadzonych zmianach będzie umieszczona na portalu 

labib.pl oraz profilu Facebook www.facebook.com/platformalabib/. Zmiany wchodzą w 

życie z dniem ich ogłoszenia.  

5. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Kapituła może go wykluczyć na 

każdym etapie Konkursu. 

6. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie. 

7. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na portalu 

labib.pl. 

8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

http://www.facebook.com/platformalabib/

