KONKURS "WYPOŻYCZ KSIĄŻKĘ Z NIESPODZIANKĄ "
promujący bibliotekę i czytanie książek organizowany z okazji obchodzonego w 2018 roku
70-lecia powstania Biblioteki w Korszach
Drogi czytelniku! Odwiedzasz naszą bibliotekę? Poleć ją swoim znajomym!!!
Weź udział w konkursie. Wypożyczając książki w naszych bibliotekach na terenie miasta i
gminy Korsze (Korsze, Garbno, Kraskowo, Sątoczno, Łankiejmy) możesz wygrać nagrodę w
postaci bonu na zakupy w Księgarni "Książnica Polska" w wysokości 100 złotych.
Jeśli nie jesteś jeszcze naszym czytelnikiem zapraszamy do odwiedzin w bibliotece (do zapisu
potrzebna
jest
legitymacja
szkolna
lub
dowód
osobisty).

Regulamin konkursu WYPOŻYCZ KSIĄŻKĘ Z NIESPODZIANKĄ
Informacje ogólne:
1. Organizatorem konkursu czytelniczego jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w
Korszach, dalej "Organizator".
2. Patronat nad przedsięwzięciem sprawuje Burmistrz Korsz Ryszard Ostrowski
3. Konkurs odbywa się od dnia 01 luty 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
4. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas jego trwania w placówkach
bibliotecznych oraz na stronie biblioteki: www.mgbpkorsze.pl
Cele konkursu:
1. Popularyzacja czytelnictwa
2. Rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury
3. Podniesienie poziomu czytelnictwa na terenie miasta i gminy Korsze
Uczestnicy:
1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich czytelników zarejestrowanych w bibliotekach
na terenie miasta i gminy Korsze (czytelnikiem może być również osoba spoza terenu
miasta i gminy Korsze zgodnie z regulaminem wypożyczalni MGBP w Korszach).
2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Korszach.

Komisja Konkursowa
1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu nadzór pełnić będzie Komisja Konkursowa
składająca się z 2 przedstawicieli Organizatora.
Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnik może
zgłaszać pisemnie w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do
wniesienia reklamacji decyduje data jej wysłania przez Uczestnika.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również
dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być wysłane na adres: MiejskoGminna Biblioteka Publiczna w Korszach, ul. Wolności 16, 11-430 Korsze.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową na podstawie niniejszego
regulaminu w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. O decyzji w przedmiocie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony listem wysłanym na
adres podany w reklamacji w terminie 3 dni od daty jej rozpatrzenia.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która jest zarejestrowana lub zarejestruje się w
jednej z placówek Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach i będzie aktywnie
wypożyczała książki:
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach, ul. Wolności 16, 11-430 Korsze
- Filia Biblioteczna w Garbnie, Garbno 36A(budynek świetlicy wiejskiej), 11-430
Korsze
- Filia Biblioteczna w Kraskowie, Kraskowo 26, 11-430 Korsze
- Filia Biblioteczna w Łankiejmach, Łankiejmy 29, 11-430 Korsze
- Filia Biblioteczna w Sątocznie, Sątoczno 5, 11-430 Korsze

2. Spośród wszystkich książek do wypożyczania, we wszystkich placówkach bibliotecznych
Komisja Konkursowa wybierze numery książek nagrodzonych
- 10 numerów w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Korszach ( 5 książek dla
dorosłych- w tym 3 z literatury pięknej, 2 z literatury popularnonaukowej oraz 5
książek dla dzieci i młodzieży - w tym 3 z literatury pięknej, 2 z literatury
popularnonaukowej)
- po 6 numerów w pozostałych placówkach bibliotecznych (po 4 książki z literatury
pięknej - 2 dla dzieci, 2 dla dorosłych oraz po 2 książki z literatury popularnonaukowej
- 1 dla dorosłych, 1 dla dzieci)
3. Wybrane numery książek znane będą tylko Komisji Konkursowej.
Nagrody i zasady ich przyznawania:
1. Czytelnik, który jako pierwszy w danym roku wypożyczy książkę z wybranym numerem
otrzymuje nagrodę w postaci bonu wartości 100 złotych na zakupy w Księgarni "Książnica
Polska".
2. Weryfikacji wypożyczonych książek z wybranymi numerami będzie dokonywała Komisja
Konkursowa codziennie po zakończonym dniu pracy biblioteki i przesłaniu do Komisji przez
działy wypożyczeń dziennych statystyk z numerami wypożyczonych książek.
3. Wyniki konkursu będą ogłaszane na początku każdego miesiąca i będą dotyczyły miesiąca
poprzedniego.
4. Czytelnicy, którzy wypożyczą książkę ze szczęśliwym numerem będą informowani o
wygranej oraz miejscu i terminie odebrania nagrody, telefonicznie lub bezpośrednio podczas
odwiedzin w bibliotece.
5. Organizator zastrzega, że konkurs trwa do wyczerpania puli nagród w danym roku
kalendarzowym.

Przetwarzanie danych osobowych
1. Przystępując do konkursu każdy z uczestników oraz rodzic (lub opiekun prawny osób
niepełnoletnich) wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1997 r. o ochronie danych osobowych uczestnika
(Dz.U. nr 101 z 2002 r. z późn. zm.) oraz na publikację imienia, nazwiska, miejscowości
zamieszkania i wizerunku uczestnika, podczas ogłaszania wyników Konkursu.
2. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Korszach.
3. Uczestnicy posiadają prawo wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych.
Postanowienia końcowe:
1. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego.
3. Dodatkowych informacji o konkursie udzielają pracownicy Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publiczne w Korszach, tel. 89 7540123, e-mail: mgbpkorsze@wbp.olsztyn.pl

