
REGULAMIN GRY BIBLIOTECZNEJ Odkryj historię! 
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się gra biblioteczna z wykorzystaniem 
kodów QR Odkryj historię!, ogłoszonej na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Katowicach, zwany dalej „Grą biblioteczną”. Przedmiotem Gry bibliotecznej jest udzielenie 
odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe. Gra biblioteczna Odkryj historię nawiązuje do 
historii miasta Katowice. Organizowana jest w ramach obchodów 100.-lecia odzyskania 
niepodległości.  

 
§ 2 

Organizatorem Gry Bibliotecznej jest Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, zwana dalej 
„Biblioteką”. 
 

§ 3 

Gra biblioteczna jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczy miejsc 
związanych z historią miasta Katowice.  

 

§ 4 

Gra biblioteczna trwa od 8 października godz. 8.00 – 13 października godz. 14.00 w filiach 
bibliotecznych numer: 11 (ul. Grażyńskiego 47), 13 (ul. Młyńska 5), 1 (Ligonia 7), 
30 (ul. Rybnicka 11). W Filii nr 30 gra rozpocznie się 9 października.  

 

II. UCZESTNICY GRY BIBLIOTECZNEJ 

 
§ 1 

 
Uczestnikami Gry bibliotecznej mogą być osoby pełnoletnie lub osoby niepełnoletnie biorące 
udział w grze bibliotecznej pod nadzorem pełnoletniego opiekuna, będące zarejestrowanymi 
czytelnikami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach (dowolna filia biblioteczna). 

 
§ 2 

Uczestnikami Gry bibliotecznej nie mogą być pracownicy Biblioteki, ani osoby pozostające  
w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy  
o zleceniu z Organizatorem Gry bibliotecznej oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do 
drugiego stopnia pokrewieństwa. 



§ 3 

Administratorem danych osobowych uczestników Gry bibliotecznej jest Biblioteka. Dane 
osobowe przekazane przez uczestników Gry bibliotecznej będą przetwarzane w celu 
realizacji Gry bibliotecznej. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to 
niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom 
otrzymanie nagród. Imiona i nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone podczas Śląskich 
Targów Książki, 14 października 2018 roku o godz. 13.00, na stoisku Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Katowicach. 

 

III. ZASADY I PRZEBIEG GRY BIBLIOTECZNEJ 

 
§ 1 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Gry bibliotecznej i przyznaniem nagród czuwa Jury. W 
skład Jury wchodzą 3 osoby będące pracownikami Biblioteki. 

 

§ 2 

 

1. Aby przystąpić do Gry bibliotecznej należy: 

- zapoznać się z Regulaminem Gry bibliotecznej, 

- udzielić odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe zamieszczone w kodzie QR . 
Udzielona odpowiedź należy wysłać w formularzu, który otworzy się po odczytaniu kodu 
QR. Pytań konkursowych jest osiem. W każdej z czterech wskazanych filii bibliotecznych 
znajdują się dwa kody QR z dwoma pytaniami konkursowymi. Kodów należy szukać przy 
wypożyczalni książek oraz w dziale Silesiana. Odpowiedzi należy przesłać w terminie 
nieprzekraczalnym do 13 października do godz. 15.00,  

- posiadać aplikację mobilną pozwalającą na odczytanie kodów QR oraz dostęp do 
mobilnego Internetu. 

2.  Przedmiotem Gry bibliotecznej jest odpowiedź na zadane pytania konkursowe. 

3. Warunkiem udziału w Grze bibliotecznej jest udzielenie odpowiedzi we wskazanym 
miejscu w formularzu konkursowym, w którym pytanie konkursowe zostało zadane. 

4. W Grze bibliotecznej mogą wziąć udział pełnoletni czytelnicy Biblioteki lub osoby 
tworzące dwuosobowe grupy w skład której wchodzić będą: osoba pełnoletnia  
i niepełnoletnia.  

5. Biblioteka nie zapewnia dostępu do mobilnego Internetu ani sprzętu mobilnego, który 
zostanie wykorzystany w Grze bibliotecznej.  

6. Każdy z uczestników Grze bibliotecznej może udzielić tylko jednej odpowiedzi na każde  
z pytań konkursowych.  

7. W Grze bibliotecznej będzie nagrodzonych dziesięć osób lub dwuosobowych grup, które 
jako pierwsze udzielą odpowiedzi na pytanie konkursowe. 



8. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji, mające na celu 
mataczenie w Grze bibliotecznej, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych 
przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma 
prawo usunąć jego zgłoszenie z Gry bibliotecznej.  

9.  Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich lub praw do wizerunku, 
które zostanie użyte w udzielonej odpowiedzi, ponosi jego autor. 

10. Rozstrzygnięcie Gry bibliotecznej i wyłonienie zwycięzców nastąpi w dniu  
13 października 2018 r. w godzinach popołudniowych. Oficjalne wręczenie nagród 
odbędzie się  podczas Śląskich Targów Książki, 14 października o godz. 13.00, na stoisku 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach. 

 

IV. NAGRODY 

 
§ 1 

Nagrodami w Grze bibliotecznej jest dziesięć pakietów z książkami i torbami kampanii 
czytelniczej Biblioteki Czytaj dla odmiany.  

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Gry bibliotecznej nawet w trakcie 
jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na profilu facebookowym  
i stronie Biblioteki. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.  

2.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia 
dodawania zgłoszeń konkursowych oraz publikacji wyników Gry bibliotecznej.  

3. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne 
powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Gry bibliotecznej 

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

5. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych  
w niniejszym Regulaminie. 

 

 


