
REGULAMIN KONKURSU 

„KRZYŻÓWKI_CIEPŁOWODY”  

 

1. Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepłowodach. 
2. Konkurs rozpoczyna się 23.01.2022 r. i trwa do 23.12.2022 r. 
3. Temat zadania konkursowego: rozwiązanie 12 krzyżówek związanych z Ciepłowodami wczoraj i dziś. 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Zadaniem konkursowym jest rozwiązanie krzyżówek, które będą stanowić Załączniki od 1 do 12 do 
niniejszego Regulaminu ukazujące się  na stronie  Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach 
Facebooka w każdym kolejnym miesiącu roku 2022 począwszy od stycznia do grudnia. Za każde 
odgadnięte słowo i za każde hasło we wszystkich krzyżówkach zostanie przyznane po 1 punkcie, 
maksymalnie można zdobyć 117 punktów. 

2. Rozwiązane krzyżówki należy dostarczyć do siedziby Biblioteki lub przesłać na adres 
biblioteka@cieplowody.pl  do dnia 23.12.2022 r. 

3. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie uzyskanej łącznej liczby punktów. 
4. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną krzyżówkę z danego miesiąca. 
5. Każdy uczestnik Konkursu powinien opatrzyć krzyżówkę swoimi danymi: imię i nazwisko. Dane te 

będą służyć do kontaktu Organizatora z uczestnikiem Konkursu. Krzyżówki nie podpisane, anonimowe 
nie będą zakwalifikowane do Konkursu. 

6. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację swoich danych oraz na przetwarzanie danych osobowych 
przez Organizatora w celu prowadzenia i realizacji Konkursu. 

7. Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z warunków Konkursu oznaczać będzie 
niezakwalifikowanie pracy lub utratę prawa do nagrody. 

8. Administratorem danych osobowych jest Organizator.  
9. Uczestnicy mają prawo wglądu do danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz żądania ich 

usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału 
w Konkursie, otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe 
uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia 
Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte. 

Wyniki konkursu i nagrody 
1. Jury powołane przez Organizatora spośród przekazanych prac wyłoni Laureatów Konkursu. 
2. Kryteria oceny prac: liczba zdobytych punktów na podstawie prawidłowych odpowiedzi za każde 

odgadnięte słowo i za każde hasło we wszystkich krzyżówkach. 
3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie na stronach internetowych podanych niżej. 
4. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród. 
5. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna. 
6. Nagrody książkowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość 

pieniężną. 
Postanowienia końcowe: 

1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych: 
https://www.facebook.com/gbpcieplowody/?ref=hl, http://www.bibliotekacieplowody.pl, 
http://www.cieplowody.pl/ 

2. Biorąc udział w Konkursie uczestnik akceptuje jego Regulamin. 
3. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Ciepłowodach. 
4. Przekazując krzyżówkę na Konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w 

niniejszym Regulaminie. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych 
istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. 
b) odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny, 
c) nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, 
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu. 


