Konkurs „Zakochaj się w czytaniu”
Drogi młody czytelniku! Odwiedzasz naszą bibliotekę? Poleć ją swoim znajomym!!!Jeśli nie
jesteś jeszcze naszym czytelnikiem- zapisz się! i weź udział w konkursie pt. ,,Zakochaj się w
czytaniu”. Wypożyczając książki w naszej bibliotece możesz wygrać nagrodę.
Regulamin konkursu „Zakochaj się w czytaniu”
Informacje ogólne:
1.

Organizatorem konkursu czytelniczego jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w
Korszach, zwana dalej "Organizator".

2.

Konkurs trwa od dnia 10 lutego 2020 roku do dnia 31 maja 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/biblioteka.korsze.
Cele konkursu:
1.

Popularyzacja czytelnictwa.

2.

Rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury wśród dzieci i
młodzieży.

3.

Doskonalenie technik czytania oraz rozwój wyobraźni.

4.

Wspieranie indywidualnych czytelniczych zainteresowań dzieci i młodzieży.

5.

Podniesienie poziomu czytelnictwa na terenie miasta i gminy Korsze.

Uczestnicy:
1.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do 15 roku życia.

2.

Uczestnikami konkursu nie mogą być dzieci pracowników Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Korszach.

3.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest

zarejestrowanie się jako czytelnik

w

Oddziale dla Dzieci MGBP w Korszach ( do zapisu należy przedstawić dokument ze
zdjęciem i aktualnymi danymi osobowymi i numerem PESEL oraz podpisać Kartę
Zobowiązań. Kartę Zobowiązań dla osób niepełnoletnich podpisuje rodzic lub opiekun
prawny).
Komisja Konkursowa
1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa składająca się z
dwóch przedstawicieli Organizatora.

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 Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Korszach.
3. Uczestnicy posiadają prawo wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych.
Zasady konkursu oraz nagrody
1. Ocenie konkursowej będzie podlegała:
a) liczba wypożyczonych książek przez czytelnika, dbałość czytelnika o wypożyczone
książki oraz terminowość oddawania książek do biblioteki (1 punkt za każdą
wypożyczoną i zwróconą w terminie pozycję).
b) Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek.
c) Zachęcenie koleżanek i kolegów do korzystania z biblioteki i jej zbiorów, potwierdzone
przez pracownika biblioteki (osoba, która zachęci swoją koleżankę/kolegę do korzystania z
biblioteki uzyskuje dodatkowe punkty- 1 punkt za 1 osobę)
d) Uczestnicy będą mogli zdobyć dodatkowe punkty odpowiadając poprawnie na pytanie z
przeczytanych pozycji książkowych (1 pytanie do każdej wypożyczonej pozycji - 1 punkt).

2. Spośród czytelników biorących udział w konkursie Komisja Konkursowa wyłoni trzech
zwycięzców, którzy uzyskają największą liczbę punktów.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi w czerwcu 2020 r.
4. Na zwycięzców w konkursie czekają dyplomy i atrakcyjne nagrody.
5. Pozostali czytelnicy biorący udział w konkursie otrzymają dyplomy i nagrody pocieszenia.
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: Miejsko-Gminna
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.
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 udzielają pracownicy Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Korszach - Oddział dla dzieci, tel. 89 7540123, e-mail: mdunska@mgbpkorsze.pl

