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Regulamin mini konkursu „Ta nasza młodość w PRL” 

1. Niniejszy mini konkurs zostaje ogłoszony na potrzeby projektu „Biblioteczne rozmowy przy 

kawie – wokół PRL”  

2. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin. 

3. Mini konkurs „Ta nasza młodość w PRL” jest opublikowany na stronie internetowej Biblioteki 

Publicznej Miasta i Gminy Barcin w ramach projektu „Biblioteczne rozmowy przy kawie – 

wokół PRL”. Projekt ten jest dofinansowany ze środków finansowych Ministra Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Partnerstwo dla książki”. 

4. Mini konkurs trwać będzie od 5 sierpnia 2021 r. do 30 września 2021 r. 

5. Celem konkursu jest popularyzacja historii i kultury lokalnej oraz rozbudzenie zainteresowań 

wydarzeniami z życia naszych przodków. Dostarczone fotografie lub prace pisemne posłużą do 

przygotowania wystawy oraz poszerzą zbiory lokalnej Izby Tradycji. 

6. Udział w konkursie polega na przesłaniu na Messenger Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 

Barcin zdjęcia przedstawiającego naszą gminę lub wydarzenie z czasów PRL albo napisanej 

krótkiej historii, jak dorastało się w PRL-u, jak wyglądało wtedy życie w naszym mieście  

i okolicy oraz podpisaniu się imieniem i nazwiskiem, podaniu adresu mailowego lub numeru 

telefonu kontaktowego. 

7. Spośród wszystkich Uczestników wylosujemy trzy osoby, które otrzymają nagrody rzeczowe. 

Nagrodzimy również osobę, która przekaże największą ilość zdjęć. 

8. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane drogą telefoniczną lub e-mailową o terminie 

odbioru nagród.  

9. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych 

jest: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin, ul. Wojska Polskiego nr 4a, 88-190 Barcin, 

telefon służbowy 512-173-676, adres email: dyrektor@biblioteka.barcin.pl 

10. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane tylko na potrzeby przeprowadzenia Mini konkursu 

„Ta nasza młodość w PRL”, tj. wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz 

nagrodzenia Laureatów.  

11. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

12. W sprawach związanych z konkursem prosimy o kontakt z Biblioteką Publiczną Miasta  

i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego, tel.: 52 383-21-66, 730-753-535 lub e-mail: 

wypozyczalnia@biblioteka.barcin.pl. 
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