Konkurs „Najlepszy czytelnik roku 2020”
Filia Biblioteczna w Kraskowie zaprasza
do wzięcia udziału w konkursie czytelniczym

pt.: „Najlepszy czytelnik roku 2020”
Jest to konkurs promujący bibliotekę i czytanie książek.

Regulamin konkursu „Najlepszy czytelnik roku 2020”
Informacje ogólne:
1. Organizatorem

konkursu

czytelniczego

jest

Filia

Biblioteczna

w Kraskowie, zwana dalej "Organizator".
2. Konkurs odbywa się od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia
2020 roku.
3. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas jego trwania
w Bibliotece oraz na stronie biblioteki: www.mgbpkorsze.pl oraz na
portalu społecznościowym:
www.facebook.com/filia.biblioteczna.w.kraskowie
Cele konkursu:
1.

Promocja czytelnictwa i Filii Bibliotecznej w Kraskowie.

2.

Rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury

wśród dzieci i młodzieży.
3.

Wspieranie indywidualnych czytelniczych zainteresowań dzieci i

młodzieży.
4.

Podniesienie poziomu czytelnictwa.

Komisja Konkursowa
1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu nadzór pełnić będzie Komisja
Konkursowa składająca się z 2 przedstawicieli Organizatora.
2. Podsumowanie wyników nastąpi komisyjnie na podstawie elektronicznej
statystyki programu MAK+
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs

przeznaczony

jest

dla

wszystkich

osób,

którzy

są

zarejestrowanymi czytelnikami w Filii Bibliotecznej w Kraskowie.
2. Jeżeli czytelnik nie wyraża zgody na udział w konkursie, powinien zgłosić
to pracownikowi placówki.
3. O wygranej decyduje liczba wypożyczonych książek.
4. Pracownicy biblioteki nie mogą brać udziału w konkursie.
Przetwarzanie danych osobowych
1. Przystępując do konkursu każdy z uczestników (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 wizerunku uczestnika, podczas ogłaszania wyników Konkursu.
2. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest MiejskoGminna Biblioteka Publiczna w Korszach.
3. Uczestnicy posiadają prawo wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich
danych.

Zasady konkursu oraz nagrody
1. Od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku trwa konkurs
2. Ocenie konkursowej będzie podlegała liczba wypożyczonych książek
3. Spośród osób biorących udział w konkursie Komisja Konkursowa wyłoni
zwycięzców.
4. Wygrywa ta osoba, która wypożyczy najwięcej książek
5. Tytuł najlepszego czytelnika zostanie przyznany w 5 kategoriach:
I kategoria – najlepszy czytelnik do lat 5;
II kategoria - najlepszy czytelnik 6-15 lat;
III kategoria – najlepszy czytelnik 16-24 lat;
IV kategoria – najlepszy czytelnik dorosły 25 – 60 lat;
V kategoria – najlepszy czytelnik senior powyżej 60 lat
6. Spośród czytelników w każdej kategorii wiekowej, Komisja Konkursowa
powołana przez Organizatora wyłoni 1 Laureata. Ogłoszenie wyników
nastąpi w styczniu 2021 roku. Laureaci otrzymają dyplomy oraz
atrakcyjne nagrody. O terminie wręczenia nagród zostaną powiadomieni
osobiście lub telefonicznie.
Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu
Uczestnicy mogą 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: Filia Biblioteczna w Kraskowie,
Kraskowo 26, 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.
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady
Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w razie
wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
3. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści
regulaminu.
4. Wszelkie kwestie sporne dotyczące Regulaminu rozstrzyga Organizator.
5. Dodatkowych informacji o konkursie udzieli pracownik Filii Bibliotecznej w
Kraskowie, nr telefonu (89)7544100

