
Gminna Biblioteka Publiczna w Brzuzem z/s w Ostrowitem 

wraz z Filiami Bibliotecznymi ogłasza konkurs pn. 

,,Biblioteka dobre miejsce dla człowieka, czyli najaktywniejszy 

czytelnik 2018 roku" 

 

Regulamin  

 

1. Organizator konkursu: 

    Gminna Biblioteka Publiczna w Brzuzem z/s w Ostrowitem 

    87-522 Ostrowite 

    tel. : 608-266-015 

    e-mail: bostr@vp.pl 

 

    oraz Filie Biblioteczne: 

    - Ugoszcz 

    tel. 692-982-513 

    e-mail: biblioteka.ugoszcz@wp.pl 

    - Trąbin 

    tel. 608-266-015 

    - Żałe  

    tel. 608-266-015 

 

2. Konkurs trwać będzie od 12 lutego do 30 września 2018 roku. 

3. Celem konkursu jest: 

    - popularyzowanie czytelnictwa w środowisku 

    - zainteresowanie użytkowników biblioteki dobrą lekturą 

    - aktywizowanie mieszkańców Gminy Brzuze oraz wyrabianie nawyku   

      systematycznego czytania  

    - zachęcanie do częstego odwiedzania biblioteki 

    - promocja biblioteki  

4. Warunki uczestnictwa:  

    - w konkursie biorą udział czytelnicy, którzy wyrazili zgodę na   

      uczestnictwo w nim oraz korzystają ze zbiorów Bibliotek  

      Publicznych na terenie gminy Brzuze 



    - warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie własnej karty   

      czytelnika 

    - podstawowym kryterium oceny i uzyskania tytułu najaktywniejszego   

      czytelnika 2018 roku jest: 

            * największa liczba wypożyczonych i przeczytanych książek  

* przestrzeganie zasad Regulaminu Biblioteki 

 

5. Konkurs obejmuje swym zasięgiem pięć grup wiekowych  czytelników: 

 

     Grupa I - dzieci od 3 do 6 lat 

     Grupa II - dzieci od 7 do 9 lat  

     Grupa III - dzieci od 10 do 13 lat  

     Grupa IV - młodzież od 14 do 18 lat  

     Grupa V - czytelnik dorosły od 19 lat  

           

6. Oceny dokonuje powołana komisja konkursowa. 

 

7. Dla laureatów konkursu przeznaczone są atrakcyjne nagrody.  

8. Czytelnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie  

    i przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie wymagań  

    organizacji konkursu (publikacje, ogłoszenie wyników). 

9. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się  w październiku  

2018 roku.   

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu. 

11. Wszelkie informacje i zapytania w sprawie konkursu można  

      kierować na adres bostr@vp.pl lub nr tel.: 608-266-015 - Gminna  

      Biblioteka Publiczna w Brzuzem z/s w Ostrowitem oraz  

      biblioteka.ugoszcz@wp.pl lub nr tel.: 692-982-513 - Filia  

      Biblioteczna w Ugoszczu.  

 

Zapraszamy do udziału w konkursie ! 


