
Regulaminu Konkursu „gierki biblioteczno-hutnicze”

§ 1. 
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem  Konkursu  „gierki  biblioteczno-hutnicze”,  zwanym  dalej  Konkursem,  jest  Akademia  Górniczo-
Hutnicza  im. Stanisława Staszica  w Krakowie.  Biblioteka  Główna,  al.  Mickiewicza  30,  30-059  Kraków,  Regon:
000001577, NIP: 6750001923, zwana dalej Organizatorem.

2. Wszelką  korespondencję  związaną  z  niniejszym  Konkursem,  należy  kierować  na  adres:  
Biblioteka Główna AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków.

3. Konkurs  ma  na  celu  wyłonienie  trzech  najlepszych  zdjęć  przedstawiających  czytelników  z  ich  ulubionymi
podręcznikami akademickimi i grami lub w środowisku z książkami/grami. Zwycięski projekt będzie wykorzystany
w  materiałach  informacyjno-promocyjnych  Organizatora,  jak  też  we  wszelkich  materiałach  dotyczących
obchodów  100-lecia  BG  AGH,  a w  szczególności:  w  social  mediach  Organizatora,  w  Internecie,  w środkach
masowego przekazu, w innych materiałach wydawanych w formie elektronicznej i cyfrowej.

4. Zdjęcie powinno być oryginalne, pomysłowe, estetyczne.
5. Zwycięskie  zdjęcia  zostaną  opublikowane  w  materiałach  informacyjno-promocyjnych  Organizatora  oraz

Sponsora,  mediach  społecznościowych Organizatora  oraz  Sponsora  oraz  na  stronie:  www.bg.agh.edu.pl oraz
https://100lat.bg.agh.edu.pl/.

6. Konkurs trwa od 21 kwietnia 2022 r. do 27 maja 2022 r. W tym czasie można zgłaszać zdjęcia.
7. Ogłoszenie  o  Konkursie  oraz  Regulamin  będą  dostępne  na  stronie:  www.bg.agh.edu.pl oraz

https://100lat.bg.agh.edu.pl/.
8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
9. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie (jak

również  odmówić  mu  przyznania  nagrody),  w  stosunku,  do  którego  powziął  informację  o  działaniach
sprzecznych z Regulaminem. 

§ 2. 
Zasady uczestnictwa i terminarz

1. Uczestnikami  Konkursu  mogą  być  wyłącznie  osoby  pełnoletnie  posiadające  pełną  zdolność  do  czynności
prawnych. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest rejestracja i posiadanie konta w serwisie Facebook i/lub
Instagram oraz obserwowanie kont @HutaGier oraz @BGAGH.Kraków.

2. Zgłoszenie projektu jest bezpłatne. 
3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie.
4. Zgłoszenie musi zawierać: 

1) zdjęcie przedstawiające człowieka z książką i grą, opublikowane w serwisie Facebook i/lub Instagram,
2) hasztagi: #bgagh, #hutagier, #gierkibibliotecznohutnicze,
3) na poście należy oznaczyć profile @BGAGH.Kraków oraz @HutaGier.

5. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w Konkursie.
6. Informacji  w  sprawie  Konkursu  udziela:  Biblioteka  Główna  AGH  w  Krakowie,  al.  Mickiewicza  30  

30-059 Kraków, bud. U-1, e-mail: 100lat@bg.agh.edu.pl.
7. Jury  Konkursu  stanowi  dwóch członków  Komitetu  Organizacyjnego  Jubileuszu  100-lecia  BG  AGH  oraz

przedstawiciel Sponsora.
8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Sponsora oraz innych podmiotów

biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury oraz członkowie ich rodzin.
9. Zwycięski projekt zostanie wyłoniony podczas obrad Jury. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 1 czerwca

2022 r. Głównymi kryteriami oceny będą: oryginalność, pomysłowość, estetyka. 
10. Werdykt Jury  jest ostateczny. Od werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie.  Jury ma prawo do niewyłonienia

zwycięzcy.
11.Zwycięzca  zostanie  poinformowany  o  decyzji  Jury  wiadomością  elektroniczną  przez  wiadomość  prywatną  w

serwisie Facebook i/lub Instagram. Informacja  o rozstrzygnięciu  Konkursu zostanie również  opublikowana na
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stronie internetowej:  www.bg.agh.edu.pl oraz https://100lat.bg.agh.edu.pl oraz w serwisach społecznościowych
Facebook i Instagram Organizatora i Sponsora.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie projektów niezgodnych z  przepisami
prawa,  dobrymi  obyczajami  lub takich,  które  z  innych względów nie nadają  się  do realizacji  i/lub publicznej
prezentacji. 

13. W  wypadku  podniesienia  wobec  AGH  przez  osobę  trzecią  ewentualnych  roszczeń  wynikających  z tytułu
naruszenia jej praw autorskich do projektu lub jego części, w tym prawa własności, autorskich praw osobistych i
majątkowych lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych, w związku z korzystaniem przez AGH z nagrodzonej pracy
konkursowej,  Uczestnik Konkursu (zwycięzca) będzie niezwłocznie zobowiązany wstąpić do sprawy po stronie
AGH i zwolnić ją z wszelkich roszczeń, zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda
wraz z innymi kosztami.

14. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  skontaktowania  się  na  każdym  z  etapów  Konkursu  z wybranymi
uczestnikami drogą elektroniczną. 

§ 3. 
Nagroda

1. Dla zwycięzców Konkursu przewidziano nagrody w postaci bonów na zakup w sklepie Huta Gier w Krakowie o
wartości 100 zł – I miejsce oraz 50 zł – II i III miejsce każda.

2. Nagroda zostanie przekazana w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ogłoszenia zwycięzcy. Nagrody będzie
można odebrać wyłącznie w sklepie Huta Gier – os. Teatralne 33a, Kraków. Warunkiem odbioru nagrody jest
wiadomość prywatna do administratora fanpage BGAGH.Kraków na portalu Facebook lub Instagram. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a
w szczególności w przypadku zmiany danych Zwycięzcy,  o której  nie został  poinformowany lub w przypadku
niespełnienia  przez  Zwycięzcę warunków,  o których mowa w Regulaminie.  Jeżeli  Organizatorowi  nie  uda się
skontaktować  ze  Zwycięzcą  przez  5  dni  roboczych,  prawo  do  nagrody  ostatecznie  przepada  na  rzecz
Organizatora.

§ 4. 
Postanowienia dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych do 

wybranego projektu

1.  Uczestnicy biorący udział w Konkursie muszą być twórcami projektu. Praca konkursowa nie może naruszać praw
autorskich osób trzecich tak w zakresie merytorycznym, jak i wykorzystanych narzędzi do jej opracowania. 

2. Z chwilą  rozstrzygnięcia  Konkursu  autorzy  nagrodzonych zdjęć  udzielają  Organizatorowi  Konkursu bezpłatnej
licencji obejmującej prawo do wykorzystania zdjęcia poprzez:
1) używanie i wykorzystanie w działalności statutowej oraz wszelkiej innej działalności promocyjnej, reklamowej

oraz informacyjnej,
2) zwielokrotnianie poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych,
3) publiczne wystawianie i wyświetlanie na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych,
4) rozpowszechnianie zdjęcia poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, wystawienie, wyświetlenie, a

także publiczne udostępnienie zdjęcie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym,

5) wydawanie i  rozpowszechnianie we wszelkich materiałach promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i
innych z wykorzystaniem zdjęcia,

6) umieszczanie w Internecie.
3. Organizator  zobowiązuje  się  do  poszanowania  autorskich  praw  osobistych  autorów,  w szczególności  do

oznaczenia zdjęć ich nazwiskami lub pseudonimami.

§ 5. 
Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018  r. o ochronie
danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r.

2/3

https://100lat.bg.agh.edu.pl/
http://www.bg.agh.edu.pl/


Regulaminu Konkursu „gierki biblioteczno-hutnicze”

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
jako RODO).

2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie. 
3. Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 RODO Organizator informuje, że:  

1) administratorem  podanych  w  Karcie  zgłoszenia  danych  osobowych  jest  Akademia  Górniczo-Hutnicza  im.
Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków; 

2) dane  osobowe  przetwarzane  będą  w celu  przeprowadzenia  Konkursu,  wyłonienia  zwycięzcy,  przyznania,
wydania oraz odbioru nagrody; 

3) dane osobowe będą przechowywane przez okres do 1 roku. 
4. Uczestnik  Konkursu  ma  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia,

ograniczenia przetwarzania,  prawo do przenoszenia  danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na
podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

5. Uczestnik  Konkursu  ma  prawo  wniesienia  skargi  do  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna,  iż
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

§ 6. 
Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora (Biblioteka Główna AGH w Krakowie, al.
Mickiewicza 30, 30-059 Kraków oraz na stronie internetowej: https://100lat.bg.agh.edu.pl.

2. Organizator  zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdorazowej  zmianie Organizator  poinformuje
Uczestników  niezwłocznie,  zamieszczając  ją  na  stronie  internetowej  konkursu,  a  w  przypadku,  gdy  zmiana
zostanie dokonana po kwalifikacji do udziału w Konkursie, również na adres poczty elektronicznej Uczestników,
którzy  zostali  zakwalifikowani.  Dokonane  przez  Organizatora  modyfikacje  Regulaminu,  są  wiążące  dla
Uczestników Konkursu. 

3. Osoby,  które  nie  spełnią  któregokolwiek  z  wymogów  określonych  w  niniejszym  Regulaminie  lub  podadzą
nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane. 

1) Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  unieważnienia  Konkursu  na  każdym  jego  etapie,  a  w szczególności
w przypadku:  
1) gdy nie wpłynie żaden projekt konkursowy, 
2) gdy żaden z dostarczonych projektów konkursowych nie spełni warunków Regulaminu, 
3) niezadowalającego poziomu projektów konkursowych. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu rozstrzygnięcia Konkursu. 
5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
6. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
7. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konkursu będą rozstrzygane w sposób polubowny lub

przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
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