
REGULAMIN KONKURSU 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ GMINY WOLIN W 

RAMACH WYDARZENIA „WOLIN BIJE REKORD POLSKI W TAŃCZENIU 

POLONEZA” 

 
§1 

 

1. Konkurs ma charakter integracyjny oraz ma na celu zwalczanie skutków Covid-19.  

2. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Wolin z siedzibą w Wolinie przy ul. Rynek 2 

zwany dalej Organizatorem. 

3. Niniejszy regulamin stanowi podstawę konkursu i określa prawa oraz obowiązki jego uczestników. 

4. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które uczestniczą w próbie pobicia rekordu Polski w 

kategorii „Najwięcej osób tańczących poloneza jednocześnie”.  

5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora.  

6. Uczestnicy przystępujący do konkursu akceptują zasady zawarte w regulaminie. 

7. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania 

oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursów, Organizator powoła Komisję Konkursową. Decyzje podjęte 

przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.  

8. Konkurs odbędzie się 3 maja 2022 roku na błoniach w Wolinie.  

 

§2 
 

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba spełniająca warunki §1, pkt. 4 , który podczas rejestracji 

do próby pobicia Rekordu Polski w kategorii „Najwięcej osób tańczących poloneza jednocześnie”, 

prawidłowo odpowie na pytanie organizatora. 

2. Formularze z odpowiedziami są przekazywane organizatorowi konkursu. 

3. Spośród formularzy zawierających prawidłową odpowiedź, organizator wylosuje 83 sztuki nagród 

rzeczowych. 

4. Zdobywcy nagród nie mogą domagać się wypłaty ich równowartości w gotówce. 

5. Każdy uczestnik może wygrać maksymalnie jedną nagrodę. 

6. Uczestnicy konkursu biorąc w nim udział, wyrażają dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych na potrzeby konkursu.  

 

§3 
 

1. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik powinien poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy z pytaniem 

dostępny w punkcie rejestracji przed budynkiem Biblioteki w Wolinie w dniu 3 maja 2022 roku w 

godzinach 12:00-14:00. 

2. Uczestnik powinien wpisać dane osobowe oraz wyrazić zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z 

konkursem. Wyrażenie przedmiotowej zgody jest niezbędnym warunkiem wzięcia udziału w konkursie. 

3. Losowanie zwycięskich formularzy do nagród wymienionych w §2, pkt. 4 odbędzie się 3 maja 2022 roku 

tuż po próbie pobicia Rekordy Polski w kategorii: „Najwięcej osób tańczących poloneza jednocześnie”. 

Nagrody zostaną przekazane uczestnikom bezpośrednio po losowaniu.  

4. W razie nieobecności wylosowanej osoby, nagroda przechodzi na następnego wylosowanego uczestnika 

konkursu. 

 

 

§4 

1. Organizator przetwarza dane uczestników w celu wykonania czynności wynikających z regulaminu 

konkursu. Uczestnicy podają dane na zasadzie dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem 

przekazania nagród.  



2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości wydania nagród uczestnikom z 

powodu nieprawidłowego wypełnienia formularza. 

3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) jest Organizator. 

4. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników w celu wykonania czynności wynikających z 

regulaminu konkursu. 

5. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja 

należy wyłącznie do Komisji Konkursowej w składzie: Pracownik Biblioteki Publicznej Gminy Wolin – 

Natalia Okulska, właściciel Szkoły Tańca „JANTAR”: Anna Zjawińska, ks. Marcin Miczkuła.  


