Regulamin konkursu wakacyjnego „ Kreatywny czytelnik to ja”
Zdobądź 70 punktów na 70 – lecie Biblioteki w Rzeczniowie.
Zapraszamy wszystkich do udziału w wakacyjnym konkursie „ Kreatywny czytelnik to ja”
Konkurs trwa przez wakacje, a kolejne zadania można rozwiązać w wolnej
chwili .
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu wakacyjnego „ Kreatywny czytelnik to ja” jest Gminna i Powiatowa
Biblioteka Publiczna w Rzeczniowie wraz z Filiami Bibliotecznymi w Grabowcu i Pasztowej
Woli.
2. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji, przebiegu Konkursu oraz wyboru
zwycięzców, Organizator powoła Komisję Konkursu.
II. Uczestnicy Konkursu i Zgłoszenia
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba posiadająca kartę biblioteczną Gminnej i
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rzeczniowie lub też przebywająca na wakacjach w naszej
gminie.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie i podpisanie Karty Zgłoszenia i złożenie
jej w:
- Gminnej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Rzeczniowie
- Filii Bibliotecznej w Grabowcu
- Filii Bibliotecznej w Pasztowej Woli.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz
zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu tj. w celu
wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz nagrodzenia Laureatów. Uczestnikom
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu.
4. Każdy z uczestników Konkursu ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
3. Zasady Konkursu
1. Konkurs trwa od 3 lipca 2017 r. do 25 sierpnia 2017 r.
2. Celem Konkursu jest popularyzowanie czytelnictwa oraz zachęcenie do korzystania z usług
bibliotecznych.

3. Zadaniem uczestników Konkursu jest zbieranie punktów na specjalnej Karcie Konkursowej,
która wydana zostanie po uprzednim zarejestrowaniu w Konkursie, tj. złożeniu Karty Zgłoszenia
w Bibliotece.
4. Punkty przyznawane będą za każde rozwiązane zadanie.
5. Komisja zapozna się z wypełnionymi Kartami konkursowymi i przyzna punkty.
6. Biblioteka przewiduje przyznanie trzech nagród głównych oraz wyróżnień.
7. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali z okazji 70- lecia Biblioteki w dniu 23
września 2017 r.

