
 
UWAGA !!!     

 AKCJA  CZYTAMY !!! Biblioteczny Konkurs na                                                

„AKTYWNEGO CZYTELNIKA” 
 Filii nr 1 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej  

im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie 

 

 REGULAMIN 

 

§1.Postanowienia ogólne 

 
1.Konkurs  na „Aktywnego Czytelnika”, organizowany jest przez Filię nr 1 

 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego  w Wąbrzeźnie, w ramach  

Akcji  CZYTAMY !!! MASZ  OD 7  DO 10  LAT  -  WEŹ  UDZIAŁ W KONKURSIE! SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  ! 

 

2. Celem  konkursu jest: 
a)zachęcanie dzieci w wieku  7-10 lat  do korzystania ze zbiorów Filii nr 1 MiPBP w Wąbrzeźnie, przy 

ul. Tysiąclecia 1 
b) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i literackich, 
c) kształtowanie nawyku regularnego czytania 

d) rozwój intelektualny  dzieci 
 

3. Czas trwania konkursu: 1 marca 2021r. - 30 czerwca 2021r. 

 

§ 2. Zasady uczestnictwa i przebieg konkursu 

 
1. Akcja skierowana jest do dzieci w wieku 7-10 lat, które posiadają kartę biblioteczną. O przyjęciu 

zgłoszenia decyduje wiek czytelnika w momencie zgłoszenia udziału w konkursie oraz wyrażona zgoda 

rodzica lub opiekuna na udział dziecka w tym konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych i 

publikowanie wizerunku uczestnika na stronie oraz portalu społecznościowym Facebook Miejskiej i 

Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie i mediach lokalnych. 
 
2. Do udziału w konkursie  można przystąpić w dowolnym dniu jej trwania. 
 
3. Po dopełnieniu formalności uczestnik otrzymuje wydrukowaną przez organizatora „Kartę 

Aktywnego Czytelnika”,  która przeznaczona jest do wklejania naklejek. 
 
4. Uczestnik Konkursu otrzymuje naklejkę za każdorazowe odwiedzenie biblioteki, zakończone 

wypożyczeniem co najmniej jednej książki z księgozbioru dziecięcego. 
 
5. Po uzbieraniu 10 naklejek – do 30 czerwca - czytelnik zostanie odpowiednio nagrodzony.  

W przypadku większej ilości uczestników, nagrody będą losowane spośród osób, które zdobędą 10 

naklejek.   

 
 

6.Prawo do nagrody uzyskują wyłącznie uczestnicy, którzy złożą kompletne formularze zgłoszeniowe 

oraz kartę z kompletem naklejek zebranych w terminie. 

 

7. Nagrodę wydaje bibliotekarz filii, w której złożono formularz zgłoszeniowy i kartę przeznaczoną na 

naklejki. 

 

8. Zgłoszenie udziału w projekcie Konkursu na „Aktywnego Czytelnika” jest jednoznaczne z pełną 

akceptacją niniejszego Regulaminu. 


