
REGULAMIN 

 „CZYTELNIK ROKU 2021” 

Organizator 

Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce 

Cele 

 Zachęcenie do korzystania z usług biblioteki publicznej 

 Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych i literackich 

 Kształtowanie nawyku regularnego czytania 

Kategorie 

 I Kategoria- czytelnicy do 5 lat 

 II Kategoria- czytelnicy od 6 lat do 9 lat 

 III Kategoria- czytelnicy od 10 lat do 15 lat 

Nagrody 

 Każdy uczestnik konkursu podpisując kartę zgłoszenia otrzyma „Paszport Czytelnika”, 

w którym będzie zbierał naklejki.  Za każdy egzemplarz książki wypożyczony i 

zwrócony w czasie trwania konkursu, czytelnik otrzyma 1 naklejkę. 

 Uczestnicy konkursu, którzy zdobędą 30 naklejek za wypożyczenie książek będą mogli 

odebrać prezent-niespodziankę. Po odbiór należy zgłosić się wraz z „Paszportem 

Czytelnika”. 

 Po odebraniu prezentu-niespodzianki, uczestnik kontynuuje zbieranie naklejek, aż do 

momentu zakończenia konkursu. 

 Czytelnikiem Roku w danej kategorii zostanie osoba, która w czasie trwania konkursu 

zgromadzi największą liczbę naklejek. 

 Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród rzeczowych nastąpi w styczniu 

2022r. 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.osrodekkultury.info oraz na 

Facebooku. 

Nagrody specjalne 

Nagroda i tytuł „Czytającego Rodzica” przysługuje rodzicowi lub opiekunowi prawnemu 

dziecka w wieku do 5 lat, które zostanie zgłoszone do udziału w konkursie. Nagrodę i tytuł 

otrzyma najaktywniejszy rodzic czytający dziecku. 

 

Warunki uczestnictwa 

 Konkurs skierowany jest do czytelników wypożyczalni dla dzieci i młodzieży 

posiadających aktywną kartę biblioteczną. 

 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia. 

http://www.osrodekkultury.info/


 „Paszport Czytelnika” do odebrania w wypożyczalni dla dzieci i młodzieży. 

 W przypadku zapełnienia naklejkami całego „Paszportu Czytelnika” uczestnik otrzyma 

kolejny egzemplarz, aby kontynuować udział w konkursie. 

Terminy 

 Konkurs „Czytelnik Roku 2021” odbywa się w terminie od 1 marca 2021r. do              

31 grudnia 2021r. 

Kontakt 

Tel:(65) 547 41 81 lub 723 113 119 

Karta zgłoszeniowa konkursu do pobrania w Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w 

Miejskiej Górce lub na stronie internetowej www.osrodekkultury.info 
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