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Regulamin konkursu czytelniczego 

I. Organizatorzy: 

Organizatorem konkursu czytelniczego „Czytelnik na Medal” jest Miejska Biblioteka Publiczna w Radymnie. 

II. Cele konkursu: 

 Promocja czytelnictwa wśród dzieci. 

 Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i literackich. 

 Utrwalanie nawyku regularnego czytania. 

 Zachęcanie dzieci do korzystania z usług biblioteki. 

III. Kategorie wiekowe uczestników: 

 I kategoria – dzieci w wieku przedszkolnym 

 II kategoria – uczniowie klas I – III 

 III kategoria – uczniowie klas IV – VI 

IV. Czas trwania konkursu: od 13 stycznia do 31 sierpnia 2017 r. 

V. Zasady uczestnictwa w konkursie: 

 Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie szkoły podstawowej, którzy są zapisani 

lub zapiszą się do Biblioteki Publicznej w Radymnie. 

 Należy wypełnić i podpisać Kartę Zgłoszenia (zał. nr 1). Zgłoszenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny Uczestnika. 

  Karty Zgłoszenia dostępne są w Bibliotece i na stronie internetowej Urzędu Miasta w Radymnie radymno.pl  



  Do udziału w konkursie można przystąpić w dowolnym czasie trwania konkursu. 

  Należy systematycznie wypożyczać i czytać książki. 

VI. Konkurs polega na założeniu „Dzienniczka Przeczytanych Książek” 

 Na stronie tytułowej Dzienniczka należy umieścić: imię i nazwisko uczestnika, wiek lub klasę. 

 Opis przeczytanej książki powinien zawierać następujące elementy: 

  Imię i nazwisko autora książki. 

  Tytuł. 

 Dowolną ilustrację. 

Za każdą przeczytaną książkę, opisaną w Dzienniczku, bibliotekarz przybija 1 punkt. 

VII. Zasady przyznawania nagród: 

 Najlepszego czytelnika Biblioteki wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez organizatora. 

 Zwycięzcą zostanie uczestnik, który zgromadzi największą liczbę punktów. 

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Bibliotece oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Radymnie. 

 Na podstawie ustalonych kryteriów, w każdej kategorii zostaną przyznane nagrody główne i wyróżnienia. 

 Wręczenie nagród nastąpi 15 września 2017 roku. 

 VIII. Postanowienia końcowe: 

 Zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, póź. zm.) 

rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie wizerunku swojego dziecka w 



zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu „Czytelnik na Medal” oraz publikowanie danych i wizerunku swojego 

dziecka w materiałach promocyjnych i informacyjnych w środkach masowego przekazu. 

 Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu. 

 Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radymnie. 

Zapraszamy do udziału w konkursie!!! 

 

 

 

  


