
 
Regulamin konkursu „Czytelnik miesiąca i roku” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Czytelnik miesiąca i roku” i jest zwany dalej 

„Konkursem”.  

2. Organizator Konkursu: Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, ul. Drzewiarza 2, 

84-241 Gościcino.  

3. Fundatorem nagród jest BCK lub sponsorzy.  

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

www.bckgw.pl oraz na Fanpage’u BCK 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. Posiadać aktualne konto czytelnika.  

2. Zapoznanie się z regulaminem Konkursu.  

3. Wypożyczanie książek w bibliotece: przy ul. Reja 9 w Bolszewie lub Drzewiarza 2 w 

Gościcinie lub Kwiatowej 2 w Nowym Dworze Wejherowskim (wypożyczenia we 

wszystkich placówkach sumują się). 

4. Konkurs trwa od 01.03.2017 r. do 31.12.2017 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, zostanie zwycięzcą Konkursu - CZYTELNIK MIESIĄCA, oraz 

najwięcej wypożyczeń w ciągu całego roku zostanie zwycięzcą Konkursu - CZYTELNIK 

ROKU.  

6. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej drogą telefoniczną lub mailową. 

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

Fanpage’u BCK na Facebooku po każdym zakończonym miesiącu, oraz na koniec roku 

kalendarzowego.  

8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy BCK.  

9. Nagroda zostanie przekazana osobiście przez pracownika biblioteki, w chwili odwiedzin  

czytelnika w placówce. 

10. W każdym miesiącu nagrodzimy jedną osobę w kat. dzieci i młodzież oraz jedną osobę w 

kat. dorośli. 

IV. KAT. WIEKOWE: 

1. Dzieci i młodzież do lat 18 

2. Osoby dorosłe - pełnoletnie 

 

V. NAGRODY: 

1. Nagrody książkowe lub upominki z logo BCK dla osób, które zwyciężą w każdym 

miesiącu kalendarzowych 

2. Nagrody książkowe i rzeczowe w tym tablet dla osób, które zwyciężą w podsumowaniu 

rocznym. 

 

 


