
Regulamin konkursu Tygodnia Bibliotek „Podchody z książką” 

Cel konkursu 

 popularyzacja czytania jako formy zabawy 

 nauka współpracy rodzinnej 

 zwiększenie zainteresowania książką wśród dzieci młodzieży oraz dorosłych 

 kształtowanie nawyków czytelniczych wśród młodego pokolenia  

 rozwój czytelnictwa wśród osób dorosłych 

 zachęcenie do aktywnego korzystania z biblioteki publicznej 

Organizator konkursu 

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaktorowie, ul. Chełmońskiego 4, 96-313 Jaktorów 

 

Uczestnicy konkursu 

Konkurs jest skierowany do czytelników (posiadających kartę biblioteczną) Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Jaktorowie lub Filii w Międzyborowie. 

 

Zasady konkursu 

1. Od 8 do 15 maja każdego dnia przez 24 godziny na stronie 

https://www.facebook.com/BibliotekaJaktorow/ udostępniany będzie post 

konkursowy. 

2. Każdego dnia zostanie udostępnione inne zadanie do wykonania. 

3. Większość zadań to szukanie SŁOWA DNIA w książkach.  

4. Pojawią się również ZADANIA SPECJALNE, za które po wykonaniu otrzyma się  

SŁOWO DNIA: 

 ZNAJDŹ MNIE - nauka korzystania z katalogu online ,  

  KONTAKT Z BIBLIOTEKARZEM. 

5. Instrukcje działania będą wyszczególnione w każdym poście konkursowym. 

6. Celem głównym konkursu będzie utworzenie zdania z otrzymanych słów. 

7. 15 maja po ostatnim poście konkursowym należy wysłać maila na adres 

biblioteka@biblioteka-jaktorow.pl w którym należy zamieścić:  

 Imię i nazwisko uczestnika 

 ZDANIE KONKURSOWE 

https://www.facebook.com/BibliotekaJaktorow/
mailto:biblioteka@biblioteka-jaktorow.pl


  Numer dnia, autorów, tytuły  poszukiwanych książek oraz SŁOWA DNIA (np. Dzień 

2/Astrid Lindgren/Dzieci z Bulerbyn/ „kasza”) 

 W przypadku ZADANIA SPECJALNEGO Podać tylko słowo danego dnia (np. dzień 7/ 

„piernik”) 

 

8. Książki ze słowami można wypożyczyć w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaktorowie 

lub w Filii w Międzyborowie. Biblioteki są zaopatrzone w większe ilości książek. 

 

Czas trwania konkursu 

8 – 15 maja 2021r. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 

Wyniki konkursu zależą od pierwszeństwa wysłania maila. Pierwsze trzy osoby, które wyślą 

odpowiedz otrzymają od biblioteki nagrody rzeczowe. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za uprzednią pisemną 

zgodą rodziców lub opiekunów dostarczoną mailowo. 

2. Zwycięzcy konkursu/ ich opiekunowie wyrażają zgodę na publikację wizerunku oraz 

imienia i nazwiska  w mediach społecznościowych Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Jaktorowie. 

3. Regulamin konkursu znajduje się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaktorowie oraz 

Bibliotece Publicznej w Międzyborowie oraz na stronie internetowej biblioteki 

www.biblioteka-jaktorow.pl/. 


