
Regulamin akcji czytelniczej „Czytasz, gadżety chwytasz” 
 

1. Organizator 
Organizatorem akcji jest Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku. 

 

2. Cel i przedmiot akcji 

 zachęcanie do aktywnego wypożyczania zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Nisku; 

 rozbudzanie zainteresowania literaturą; 

 kształtowanie nawyków czytelniczych; 

 promowanie czytelnictwa; 

 promowanie instytucji biblioteki. 

 

3. Uczestnicy akcji 
W akcji mogą wziąć udział wyłącznie osoby zapisane do Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Nisku. Do akcji mogą dołączyć także czytelnicy, którzy zapisali się do biblioteki 

w trakcie jej trwania. 

Do wzięcia udziału w akcji wymagane jest posiadanie przy sobie ważnej karty 

bibliotecznej w celu potwierdzenia tożsamości. 

Udział w akcji jest dobrowolny. 

 

Wyróżniamy 3 kategorie uczestników akcji: 

 dzieci do lat 10; 

 młodzież od 11 do 14 lat; 

 młodzież od 15 r.ż. i dorośli 

Uczestnicy niepełnoletni, którzy chcą wziąć udział w akcji czytelniczej muszą przynieść 

podpisaną przez rodzica lub opiekuna zgodę (wzór zgody dostępny w bibliotece). 

4. Zasady akcji 
Zasady udziału w akcji dla najmłodszych uczestników (dzieci do lat 10): 

a) należy wypożyczyć jednorazowo minimum 5 książek beletrystycznych; 

b) przy następnej wizycie należy opowiedzieć jedną z nich; tytuł zostanie wskazany 

wcześniej przez bibliotekarza; 

c) za każdą wizytę i wypożyczenie uczestnik akcji otrzymuje pieczątkę z podpisem 

i datą na specjalnie przygotowanej karcie; 

d) po zebraniu 5 pieczątek uczestnik może odebrać notes; w takim przypadku 

zbieranie pieczątek na maskotkę zaczyna się od nowa; 

e) po 10 wizytach i zdobyciu pieczątek uczestnik otrzymuje maskotkę z logo biblioteki. 

 

Zasady udziału w akcji dla uczestników z drugiej kategorii (11-14 lat): 

a) należy wypożyczyć jednorazowo minimum 3 książki beletrystyczne; 



b) przy następnej wizycie należy opowiedzieć jedną z nich; tytuł zostanie wskazany 

wcześniej przez bibliotekarza; 

c) za każdą wizytę i wypożyczenie uczestnik akcji otrzymuje pieczątkę z podpisem 

i datą na specjalnie przygotowanej karcie; 

d) po 10 wizytach i zdobyciu pieczątek uczestnik otrzymuje notes z logo biblioteki. 

 

Zasady udziału w akcji dla uczestników z trzeciej kategorii: (młodzież od 15 r.ż. 

i dorośli) 

a) należy wypożyczyć jednorazowo minimum 1 książkę beletrystyczną; 

b) za każdą wizytę i wypożyczenie uczestnik akcji otrzymuje pieczątkę z podpisem 

i datą na specjalnie przygotowanej karcie; 

c) po 10 wizytach i zdobyciu pieczątek uczestnik otrzymuje kubek lub torbę z logo 

biblioteki do wyboru lub wyczerpania konkretnych nagród. 

 

 Z akcji wyłączone są lektury, filmy, audiobooki i ebooki; 

 W akcji można wziąć udział tylko raz; 

 Liczba nagród ograniczona; o ich przyznaniu decyduje kolejność napływania 

pełnych kart uczestnictwa; 

 W ramach akcji można wypożyczać książki tylko raz dziennie. 

 

5. Czas trwania akcji 
Akcja trwa od 1 lutego 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku. 

 

6. Losowanie nagrody głównej 

 Wszystkie karty z kompletem pieczątek wezmą udział w losowaniu nagród 

głównych: 2 czytników ebooków; 

 Losowanie czytników odbędzie się 10 maja. 

 W zależności od sytuacji epidemiologicznej losowanie odbędzie się w siedzibie 

biblioteki lub online; godzina losowania zostanie podana do wiadomości do dnia 

5 maja i zostanie umieszczona na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Nisku i w mediach społecznościowych; 

 Wyniki losowania nagród głównych zostaną opublikowane na stronie internetowej 

Miejskiej Biblioteki Publicznej, oraz w mediach społecznościowych biblioteki; 

 Oddanie do biblioteki karty z kompletem pieczątek w celu wzięcia udziału 

w losowaniu nagrody głównej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

upublicznienie danych zwycięzców w postaci: imię, nazwisko i nr karty 

bibliotecznej; 

 Nagrody nie podlegają wymianie na inną lub na ekwiwalent pieniężny; 

 Nagrody zostaną przekazane laureatom osobiście po ogłoszeniu wyników 

konkursu; 

 Nagrody nie będą wysyłane pocztą; 

 Czas na odbiór nagród to 2 tygodnie od dnia losowania; po tym czasie nagroda 

przepada; 



 Do odbioru nagród wymagane jest posiadanie przy sobie karty bibliotecznej. 

 

7. Postanowienia końcowe 

 W kwestiach spornych decyzję podejmuje bibliotekarz; 

 Uczestnicy niepełnoletni powinni dostarczyć pisemną zgodę rodziców lub 

opiekunów prawnych na udział w akcji; 

 W akcji nie mogą brać udziału organizatorzy i ich rodziny; 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w celu 

rozstrzygnięcia akcji; 

 W przypadku braku możliwości skontaktowania się z laureatem w celu 

dostarczenia nagrody, nagroda przepada; 

 Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem 

telefonu 15 8412 100 lub pisząc na adres mailowy nckbiblioteka@op.pl w tytule 

wpisując „Czytasz, gadżety chwytasz”; 

 Regulamin będzie dostępny na stronach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku od 

dnia 1 lutego 2021 r.; 

 Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady akcji 

czytelniczej.  


