
REGULAMIN KONKURSU”CZYTELNIK ROKU 2019” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:  

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „CZYTELNIK ROKU 2019" i jest zwany dalej 

„Konkursem".  

2. Organizator Konkursu: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach, ul. Kościelna 

31, 26-800 Białobrzegi  

3. Fundatorem nagród jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach.  

4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej 

www.mgok.bialobrzegi.pl oraz na Fanpage’u MGOK na facebooku.  

II. CELE KONKURSU:  

- popularyzowanie zbiorów bibliotecznych,  

- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,  

- zachęcanie i mobilizowanie do regularnego czytania,  

- kształtowanie wrażliwości na odbiór słowa pisanego,  

- kształtowanie kultury i aktywności czytelniczej,  

- promocja czytelnictwa i działań biblioteki,  

- kształtowanie gustów czytelniczych,  

- podniesienie poziomu czytelnictwa,  

- aktywizowanie czytelników poprzez udział w konkursach. 

 III. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:  

1. Konkurs ma charakter otwarty i do udziału mogą przystąpić osoby zarejestrowane w 

Bibliotece Publicznej MGOK, posiadające aktywną kartę biblioteczną na rok 2019.  

2. Zapoznanie się z regulaminem Konkursu.  

3. Wypożyczanie książek w: Bibliotece Publicznej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w 

Białobrzegach, Filii w Szczytach oraz Filii w Suchej. 

4. Kategoria wiekowa: 

 3-16 lat 

 powyżej 16 lat 

4. Konkurs trwa od 18 marca 2019 r. do 18 marca 2020 r.  

5. Po upływie miesiąca nastąpi podliczenie wszystkich wypożyczeń każdego aktywnego 

czytelnika biblioteki. Osoba, która będzie miała najwięcej wypożyczeń i przeczytanych książek 

w danym miesiącu otrzyma tytuł - CZYTELNIK MIESIĄCA. Osoba, która będzie miała 



najwięcej wypożyczeń i przeczytanych książek w danym roku otrzyma tytuł – CZYTELNIKA 

ROKU. 

6. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej drogą telefoniczną.  

7. Informacja o zwycięzcy będzie opublikowana na stronie internetowej MGOK oraz na 

Fanpage’u MGOK na portalu www.facebook.com do 20 dnia każdego miesiąca.  

10. Nagrody będą przekazywane zwycięzcom osobiście w Miejsko – Gminnym Ośrodku 

Kultury w Białobrzegach.  

IV. NAGRODY:  

Nagrody książkowe (nowości wydawnicze) oraz upominki z logo biblioteki dla osoby, która 

zajmie pierwsze miejsce w Konkursie w każdym miesiącu oraz po podsumowaniu całego roku.  

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

Informacji o Konkursie udzielają pracownicy Biblioteki.  

Koordynator Konkursu: bibliotekarz Patrycja Płaskocińska tel. 733 329 455 e-mail: 

p.plaskocinska@mgok.bialobrzegi.pl 
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