„CZYTAM, BO…”
ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

1. ORGANIZATOR:
Organizatorem konkursu „Czytam, bo…” jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana
Norwida w Złotowie.
2. PRZESŁANIE I ZASADY ZABAWY:
Ideą konkursu jest aktywność niewymagająca dużego wysiłku ze strony uczestników,
a umożliwiająca im wyrażenie własnych opinii, zaznaczenie swojej obecności w bibliotece
i wzmocnienie poczucia przynależności do grona lokalnych czytelników.
Istota konkursu „Czytam, bo…” jest prosta – osoby odwiedzające Miejską Bibliotekę Publiczną
w Złotowie mają za zadanie na kartkach udostępnionych im w poszczególnych oddziałach
dokończyć zdanie „Czytam, bo…”. Chętni mogą podawać zarówno faktyczne powody sięgania
po książki i inne wydawnictwa udostępnione w bibliotece, wymieniać zalety ogólnie płynące
z czytelnictwa, mogą również zakończyć je w każdy inny, zabawny lub poważny, oryginalny
lub mniej fantazyjny sposób.
Jedna karteczka wrzucona do pojemnika to jedno zdanie. Każdy chętny może wypełnić
dowolną ich ilość. Na odwrocie podaje jedynie cztery ostatnie cyfry z numeru swojej karty
czytelnika. W bibliotece znajdować się będą trzy takie pojemniki: w Wypożyczalni, Czytelni
i Oddziale dla Dzieci i Młodzieży.

3. UCZESTNICY:
Do zabawy zapraszamy wszystkich!
Wymogi są wyłącznie dwa: musicie posiadać kartę czytelnika naszej biblioteki (zapisy są
bezpłatne i trwają ok. 5 minut!) oraz nas odwiedzić zgłoszenia zbieramy jedynie w siedzibie
biblioteki (ul. Grochowskiego 17).
4. TERMINY ORAZ WYŁONIENIE LAUREATÓW:
Na Wasze propozycje czekamy w bibliotece przez 2 miesiące: od 15 stycznia do 15 marca
2019 r. Komisja oceniać będzie hasła w dwóch kategoriach:
I kategoria – Oddział dla Dzieci i Młodzieży,

II kategoria – Wypożyczalnia i Czytelnia,
Z każdej z nich wyłoni od 5 do 10 najciekawszych. Zostaną one zamieszczone na bibliotecznym
profilu i poddane głosowaniu wśród facebookowiczów. Tym samym wybrani zostaną
zwycięzcy.


Pierwsze głosowanie (kat. I) rozpocznie się 2 kwietnia 2019 r. – w Międzynarodowym
Dniu Książki dla Dzieci i potrwa do 6 kwietnia 2019 r.



Drugie głosowanie (kat. II, dorośli) rozpocznie się 23 kwietnia 2019 r. - w Światowym
Dniu Książki i Praw Autorskich i potrwa do 27 kwietnia 2019 r.

DODATKOWO, W KAŻDEJ KATEGORII W DRODZE LOSOWANIA WYRÓŻNIMY
PO JEDNYM HAŚLE!

5. NAGRODY:
Na laureatów zabawy czekają BONY UPOMINKOWE do wykorzystania w księgarni
oraz nagrody książkowe – do odbioru każdego dnia w godzinach pracy biblioteki. Laureaci
zostaną poinformowani drogą telefoniczną, mailową lub pocztą tradycyjną.

6. INFORMACJA DODATKOWE:
Do publicznej wiadomości podane zostaną wyłącznie imiona i nazwiska zwycięzców, których
dane odnajdziemy na podstawie podanego numeru czytelnika. Laureaci zobowiązani będą
potwierdzić podpisem odbiór nagród.
Biorąc udział w konkursie wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich
odpowiedzi w celach promowania czytelnictwa przez MBP w Złotowie - w siedzibie biblioteki
i poza nią, np. strona www., media, media społecznościowe itp.
KAŻDY POWÓD JEST DOBRY! CO CIEBIE PRZEKONAŁO DO ODWIEDZIN
W BIBLIOTECE? DLACZEGO CZYTASZ? PODZIEL SIĘ OPINIĄ, JESTEŚMY
CIEKAWI!

