REGULAMIN KONKURSU „CZYTELNIK ROKU 2019”
I. Postanowienia ogólne.
1. Organizator konkursu: Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury w Borzytuchomiu.
2. Cele:
• popularyzacja czytelnictwa w środowisku lokalnym,
• zachęcanie do częstszego odwiedzania i korzystania z usług biblioteki publicznej,
• rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, literackich i wrażliwości na piękno literatury
oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
• kształtowanie nawyku regularnego czytania oraz zainteresowanie dobrą lekturą,
• uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
3. Czas trwania konkursu: 01.03.2019 r. – 29.11.2019 r.
4. Kategorie wiekowe uczestników:
• I kategoria – czytelnicy do lat 10
• II kategoria - czytelnicy od 11 do 18 lat,
• III kategoria – czytelnicy powyżej 18. roku życia.
Decydujący jest wiek czytelnika na dzień rozpoczęcia konkursu, tj. 01.03.2019 r.
5. Kryteria wyłaniania Zwycięzców.
Czytelnikiem Roku zostanie osoba, która w czasie trwania Konkursu zgromadzi największą liczbę
punktów. Punkty przyznawane będą wg poniższych zasad:
• 1 wypożyczona książka – 1 punkt,
• recenzja przeczytanej książki (minimum 5 zdań) – 10 punktów,
• ilustracja do przeczytanej książki (technika dowolna, format A5, A4, A3) - 10 punktów.
Punkty będą sumowane.
6. Czytelnicy w I kategorii wiekowej wykonują ilustracje, natomiast Czytelnicy w II i III kategorii
wiekowej piszą recenzje. Ilustracje i recenzje przeczytanych książek zgłoszone do Konkursu nie
mogą być wcześniej publikowane. Należy je składać w czasie trwania Konkursu:
• pocztą elektroniczną na adres: bibliobor@wp.pl
• osobiście w GBiOK w Borzytuchomiu
7. Składając swoją ilustrację lub recenzję do książki pocztą elektroniczną lub osobiście, Czytelnik
wyraża zgodę na jej publikację w niezmienionej formie na stronach internetowych Organizatora
Konkursu. Opublikowana recenzja zostanie oznaczona imieniem i nazwiskiem autora.

II. Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kto jest czytelnikiem
Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu.
2. Do udziału w Konkursie można przystąpić w dowolnym dniu trwania Konkursu, a więc
od 01.03.2019 r. do 29.11.2019 r.
3. Pracownicy GBiOK w Borzytuchomiu nie mogą brać udziału w konkursie.
III. Zasady przyznawania nagród.
1. Czytelnika Roku wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Na podstawie ustalonych kryteriów, w każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody
główne i wyróżnienia.
3. Wręczenie nagród nastąpi w grudniu 2019 r.
4. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie, listownie lub e-mailowo i zaproszeni
na uroczyste rozdanie nagród.
5. Wśród nagród: cenne nagrody książkowe zapewnione przez Organizatora.
IV. Postanowienia końcowe
1. 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.
2. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Organizator zapewnia sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.
4. Dodatkowych informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy Gminnej Biblioteki i Ośrodka
Kultury w Borzytuchomiu.

