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LATO Z KSIĄŻKĄ 

  

WAKACYJNY KONKURS CZYTELNICZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

Informacje ogólne: 

1. Organizatorem konkursu czytelniczego jest Gminna Biblioteka Publiczna w 
Milówce. 

2. Patronat nad przedsięwzięciem sprawuje Wójt Gminy Robert Piętka. 
 

Cele konkursu: 

3. Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, 
4. Kształtowanie nawyków twórczego spędzania czasu wolnego, 
5. Rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury, 
6. Pobudzanie wyobraźni uczniów oraz ciekawości świata, 
7. Popularyzacja wartościowej literatury wśród dzieci i młodzieży, 
8. Aktywizowanie dzieci i młodzieży poprzez udział w konkursach, 
9. Kształtowanie gustów czytelniczych, 
10. Podniesienie poziomu czytelnictwa na terenie Gminy Milówka. 

 

 Uczestnicy: 

 

11. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 9-16 lat. 
12. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wiekowe oraz 

zarejestrowała się w GBP w Milówce. 
13. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy wiekowe: 

I. Dzieci i młodzież w wieku 9-13 lat 
II. Młodzież w wieku 14-16 lat. 

 Zasady konkursu: 

14. Osoby chcące wziąć udział w konkursie dokonują rejestracji w placówce 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Milówce, ul.  Dworcowa 1. W okresie od 25 
czerwca do 30 września 2018 r. uczestnicy konkursu wypożyczają do 
przeczytania książki z listy (załącznik nr 1 do regulaminu) właściwej dla 
swojej grupy wiekowej. 

15. Jednorazowo uczestnik może wypożyczyć maksymalnie 3 książki na 
okres do 21 dni. Wypożyczenie kolejnych pozycji możliwe jest dopiero po 
zwrocie wcześniej wypożyczonych książek. Przedłużenie książek temu 

 



samemu czytelnikowi będzie możliwe wyłącznie w przypadku braku rezerwacji 
tego tytułu przez innych uczestników konkursu. 

16. Terminowy zwrot książki do biblioteki uprawnia czytelnika 
do wypełnienia ankiety sprawdzającej zapoznanie się z treścią książki. Ankietę 
udostępni bibliotekarz przyjmujący zwrot. Przekroczenie terminu o którym 
mowa w pkt. 16 skutkuje wyłączeniem z udziału w konkursie. 

Nagrody: 

18. Czytelnik, który przeczyta największą ilość książek w swojej grupie wiekowej 
w okresie trwania konkursu oraz zaliczy poprawnie wszystkie testy zdobędzie 
nagrodę w postaci tableta. 

19. Uczestnicy, którzy zajmą drugie i trzecie miejsce w swojej grupie wiekowej 
otrzymają nagrodę rzeczową. 

20. Wyniki konkursu oraz informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród 
zostanie ogłoszona na stronie internetowej biblioteka.e-super.pl w ciągu 14 
dni od zakończenia konkursu. 

21. O podziale nagród zdecyduje komisja konkursowa. 
22. Komisja konkursowa zastrzega możliwość innego podziału nagród. 

Postanowienia końcowe: 

23. Zgłoszenie i rejestracja udziału w konkursie oznacza akceptację przez 
uczestnika i jego rodzica (lub opiekuna prawnego) niniejszego „Regulaminu 
konkursu”. 

24. Podczas rejestracji niezbędna jest zgoda pisemna na udział w konkursie 
wyrażona przez rodzica (lub opiekuna prawnego) złożona pisemnie na 
formularzu (załącznik nr 2). 

25. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania danych i wizerunku 
uczestników w materiałach promocyjnych bez dodatkowej zgody (w zakresie 
niezbędnym do przeprowadzenia promocji). 

26. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gminna 
Biblioteka Publiczna w Milówce. Uczestnicy posiadają prawo wglądu, 
modyfikacji oraz usunięcia swoich danych. 

27. Informacji dodatkowych o konkursie udzielają pracownicy Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Milówce, tel. 502420975, e-mail.:biblioteka.milowka@gmail.com. 

28. Uczestnicy wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie przez Organizatora 

oraz wykorzystanie i rozpowszechnianie tych materiałów w celu promocji 

konkursu i prawidłowego jego przebiegu. 

Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 

Organizatora konkursu w celu prawidłowego przebiegu konkursu (zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) 

 
  

  

 
 
 
 

Gorąco zachęcamy do udziału !  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  


