
Regulamin Akcji promującej czytelnictwo Bingo  
 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki przeprowadzenia 
oraz uczestniczenia w  Akcji promującej czytelnictwo Bingo zwanej dalej „Akcją”.  

2. Organizatorem Akcji jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno – filia  
w Józefosławiu z siedzibą przy ul. Julianowskiej 67A, 05-500 Józefosław.  

3. Akcja jest realizowana w ramach projektu „Wszechświat uczuć w świecie książek” 
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

4. Przed przystąpieniem do Akcji Uczestnik powinien zapoznać się 
z postanowieniami Regulaminu. Skorzystanie z usługi oznacza zobowiązanie 
do przestrzegania postanowień Regulaminu. 

5. Akcja ma charakter lokalny i trwa od 22.07.2019 do 8.11.2019 roku. 
6. Celem Akcji jest promocja czytelnictwa poprzez zachęcenie Uczestników  

do czytania książek z różnych działów, sięgnięcie po nieznanych autorów, których 
książki pomagają radzić sobie z emocjami i uczuciami oraz wspierają w rozwoju.  

Zasady i warunki uczestniczenia w Akcji 
1. Udział w Akcji mogą wziąć tylko czytelnicy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 

Piaseczno – filii w Józefosławiu (Uczestnik musi być zapisany do biblioteki).  
2. Udział w Akcji jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu. 
3. Każdy Uczestnik Akcji otrzymuje Kartę Bingo, którą należy uzupełnić tytułami  

i autorami książek wypożyczonych w filii w Józefosławiu i przeczytanych pomiędzy 
22.07.2019 a 8.11.2019.  

4. Każdy tytuł może być wpisany tylko raz na Karcie. Nie można zaznaczyć dwóch lub 
więcej pól przy pomocy jednego przeczytanego tytułu, nawet jeśli pasuje do wielu.  

5. Przy zwrocie książek bibliotekarz przybija pieczątkę biblioteczną w uzupełnionych 
kratkach. Uczestnik sam musi zwrócić się do bibliotekarza z prośbą o przybicie 
pieczątki na Karcie.  

6. Po zebraniu pięciu pieczątek poziomo, pionowo lub ukośnie należy przynieść Kartę 
Bingo  do filii w Józefosławiu (ul. Julianowska 67A, 05-500 Józefosław)  
i przedstawić ją bibliotekarzowi. Po pozytywnej weryfikacji Karty, Uczestnik 
otrzymuje jeden gadżet do wyboru: torbę płócienną, kubek, notes, bransoletkę 
odblaskową, piłeczkę antystresową z projektu „Wszechświat uczuć w świecie 
książek”. 

7. Każdy kto przyniesie uzupełnioną Kartę otrzyma gadżet – do wyczerpania 
zapasów. 

8. Każdy Uczestnik może złożyć jedną Kartę Bingo. Organizator nie zwraca Kart 
Uczestnikom. 

9. Karty niespełniające warunków niniejszego Regulaminu nie zostaną dopuszczone 
do Akcji. 

 
Reklamacje i odpowiedzialność 

1. Organizator nie przewiduje informowania Uczestnika Akcji o odrzuceniu jego 
Karty. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przekazania Karty 
ze względu na problemy techniczne, związane z urządzeniem, przeglądarką lub 
łączem internetowym Uczestnika lub godzinami pracy siedziby Organizatora. 

3. Jeżeli Uczestnik Akcji ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji Akcji może wnieść 
reklamację w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres 
jozefoslaw@biblioteka-piaseczno.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 
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14 dni. Uczestnik Akcji zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji 
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, z którego została złożona 
reklamacja. Organizator przyjmuje reklamacje od momentu ogłoszenia Akcji 
do 7 dni po zakończeniu Akcji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. 

 
Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.biblioteka-
piaseczno.pl w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe, 
przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. 

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować 
będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka 
zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestnika Akcji. 

4. Zasady udziału i przebieg Akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. 
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