
KONKURS CZYTELNICZY  

„Ferie z książką” 

 

Poświęć w czasie ferii zimowych kilka chwil na czytanie książek. 

Biblioteka pragnie zaprosić małych i większych czytelników do wzięcia udziału w konkursie 

literackim polegającym na wypożyczeniu książek w bibliotece. Przeczytaniu i zachęceniu 

innych do przeczytania wybranej pozycji książkowej.  

Czytanie książek szczególnie w dzisiejszych czasach może stać się ciekawą przygodą podczas 

ferii spędzanych w domu. 

 

 

REGULAMIN  KONKURSU  

 

1. Nazwa konkursu :  Konkurs Czytelniczy „Ferie z książką”. 

 

2. Organizator:   Biblioteka Publiczna w Jachówce. 

 

3. Cele konkursu:  Konkurs ma na celu szerzenie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży 

szkolnej w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. Nawiązanie kontaktów czytelniczych 

oraz poznanie zasobów biblioteki.  

 

4. Czas trwania konkursu :  od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia 16 stycznia 2021 r. 

 

5. Uczestnicy konkursu: Konkurs adresowany jest do dzieci spędzających ferie w domu.  

 

6. Nagrody:  Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe. 

 

7.  Zasady udziału: Zadanie konkursowe - należy czytać książki wypożyczone w 

bibliotece, nagrody przeznaczone zostaną dla najaktywniejszych czytelników 

odwiedzających bibliotekę podczas ferii w dniach od 4-16.02.2021 r.. 

 

8. Sposób wyłonienia zwycięzców: Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa 

komisja konkursowa Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po feriach, w lutym 2021 r.. 

 

9.   Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych:  

 

Rodzice/ opiekunowie prawni uczestników konkursu udzielą Organizatorowi Konkursu w 

formie oświadczeń następujących zezwoleń: 

 

 -Na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu (w zakresie: imię i nazwisko, 

klasa) przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów z siedzibą w Palczy oraz 

na publikację tych danych w informacji o wynikach konkursu na stronie internetowej 

organizatora konkursu (www.bioakbudzow.pl) (Załącznik nr 1 do Regulaminu)  

 

- Na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora Konkursu – Bibliotekę i Ośrodek Animacji 

Kultury Gminy Budzów z siedzibą w Palczy praw do pracy konkursowej. Niniejsze 

zezwolenie upoważnia do nieodpłatnego korzystania z praw autorskich do pracy konkursowej 



na następujących polach eksploatacji: wykorzystania na stronie internetowej Biblioteki i 

Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów /wwwbioakbudzow.pl/, a także w materiałach 

promujących oraz podsumowywujących konkurs. (Załącznik nr 2 do Regulaminu) 

 

 - Na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku uczestnika konkursu (Załącznik nr 3 do 

Regulaminu) 

 

 


