
Regulamin konkursu czytelniczego 
,,Wakacyjne Wyzwanie Czytelnicze 2022” 

 
  

I Cele konkursu: 

1. Zachęcenie dzieci do czytania książek w czasie wakacji.  

2. Zainteresowanie Uczestników książkami różnych autorów i o różnej tematyce. 

3. Pogłębianie więzi Czytelników z biblioteką. 

II Organizator konkursu: 

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Słomnikach, 

ul. T. Kościuszki 26, 32-090 Słomniki. 

III Zasady uczestnictwa: 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat. Realizacja wyzwania 

oceniana będą w dwóch kategoriach wiekowych od 6 do 10 lat i od 10 do 16 lat. 

Uczestnicy kwalifikowani będą do określonej kategorii wiekowej na podstawie roku 

urodzenia. 

2. Uczestnika do konkursu może zgłosić rodzic lub opiekun prawny wypełniając kartę 

zgłoszenia stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Uczestnik konkursu otrzymuje od bibliotekarza kartę „Wakacyjne Wyzwanie Czytelnicze 

2022”. 

4. Uczestnik może wypożyczać książki w ramach wyzwania od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 

roku. 

4. Przy zwrocie książek do biblioteki bibliotekarz przybija na karcie pieczątkę przy 

zrealizowanych wyzwaniach.  

5. Bibliotekarz może zadać Uczestnikowi pytanie dotyczące treści przeczytanej w ramach 

wyzwania książki. 

5. Po zebraniu kompletu pieczątek lub w momencie upływu czasu trwania konkursu kartę 

należy oddać bibliotekarzowi.  

6. Czytelnik może wziąć udział w wyzwaniu tylko raz. 

7. Złożenie karty zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba 

składająca zgłoszenie przyjmuje warunki Regulaminu konkursu. 

8. Konkurs realizowany jest w MBP w Słomnikach oraz Filiach bibliotecznych w Kacicach, 

Niedźwiedziu i Prandocinie. 

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16.09.2022 r. 

IV  Rozstrzygnięcie konkursu: 

1. Uczestnicy, którzy najszybciej zrealizują wyzwanie lub zbiorą najwięcej pieczątek 



otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. 

2. Nagrodzonych zostanie po trzech Uczestników w każdej kategorii wiekowej. 

4. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej 

organizatora ( www.biblioteka.slomniki.pl ). 

V  Informacje dodatkowe : 

1. W wypadku zajścia okoliczności nie objętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga 

Miejska Biblioteka Publiczna w Słomnikach jako Organizator konkursu. 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu konkursu. 

VI  Kontakt: 

Wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są pod nr tel. 12 388 10 15 lub 

mail-owo: mbp.slomniki@poczta.fm 
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