
REGULAMIN KONKURSU „REYoWy Super Czytelnik” 
 
 
 

I.  Postanowienia Ogólne 
1. Organizatorem konkursu „REYoWy Super Czytelnik” jest Miejsko-Gminna  

i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej. 
2. Cele konkursu: 

a. popularyzacja czytelnictwa w lokalnym środowisku; 
b. zachęcanie mieszkańców do częstszego odwiedzania i korzystania z różnych usług biblioteki; 
c. rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, literackich i wrażliwości  na piękno literatury  oraz 

upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 
d. kształtowanie nawyku regularnego czytania oraz zainteresowanie dobrą lekturą, 
e. uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. 

3. Czas trwania konkursu: 19.03.2019 r. – 31.10.2019 r. 
4. Kategorie wiekowe uczestników (rok urodzenia): 

a. I kategoria – czytelnicy do lat 6 
b. II kategoria - czytelnicy od 7 do 15,  
c. III kategoria – czytelnicy powyżej 16 roku życia. 

5. Kryteria wyłaniania Zwycięzców 
a. Czytelnikiem Roku zostanie osoba, która w czasie trwania Konkursu (pkt. 3 regulaminu) zgromadzi 

największą liczbę punktów. Punkty przyznawane będą wg poniższych zasad: 

 5 punktów za: 
 wypożyczenie od 5 do 9 książek w wersji papierowej lub elektronicznej; 
 wypożyczenie 1 gry planszowej; 
 udział w kursie z obsługi komputera i Internetu – 1 spotkanie. 
 

 10 punktów za: 
 wypożyczenie od 10 do 14 książek w wersji papierowej lub elektronicznej; 
 za wypożyczenie 1 egzemplarza czasopisma; 
 za udział w spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki; 
 zapisanie dziecka na grupę zabawową, naukę czytania itp.; 
 za udział w cyklicznych organizowanych w bibliotece. 

 

 15 punktów za: 
 wypożyczenie od 15 do 20 książek w wersji papierowej lub elektronicznej; 
 przyprowadzenie osoby towarzyszącej na wydarzenie w bibliotece; 
 wypożyczenie 1 egzemplarza filmu lub audiobooka; 
 wyzwanie specjalne. 

 

 20 punktów za: 
 wypożyczenie 20 i więcej książek w wersji papierowej lub elektronicznej; 
 zapisanie się do biblioteki lub przyprowadzenie nowego czytelnika; 
 udział w wydarzeniu organizowanym w bibliotece; 
 udział w sobotnich Rodzinnych Bitwach Planszówkowych (I sobota  

w miesiącu); 
 udział w rajdzie Odjazdowy bibliotekarz; 
 pobranie kodu do portalu Ibuk Libra; 
 wyzwanie specjalne. 

 

 - 5 punktów za: 
 nieterminowy zwrot zbiorów; 
 zgubienie elementu gry; 
 łamanie regulaminów; 
 za niepoinformowanie o nieobecności dziecka na zajęciach cyklicznych 

organizowanych w bibliotece. 
 



b. Punkty wklejane będą do Indywidualnej Karty Punktowej uczestnika konkursu przez bibliotekarza. 
 

II. Zasady uczestnictwa w konkursie 
1. Konkurs ma charakter otwarty.  
2. Uczestnikiem Konkursu może zostać każdy kto posiada kartę czytelnika Miejsko-Gminna  

i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej.  
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

 wypełnienie i podpisanie Karty Zgłoszenia (załącznik Nr 1).  

 Kartę Zgłoszenia dla osoby niepełnoletniej podpisuje rodzic lub opiekun prawny (załącznik Nr 2),  

 założenie karty bibliotecznej 
4. Karty Zgłoszenia dostępne są w Bibliotece a także na stronie internetowej 

bibliotekakazimierzawielka.edupage.org oraz na Facebooku 
5. Indywidualne Karty Punktowe uczestnika konkursu otrzymają jedynie osoby, które złożą kompletne 

formularze zgłoszeniowe. 
6. Do udziału w Konkursie można przystąpić w dowolnym dniu między 19 marca a 31 października 2019 roku. 
7. Karty punktowe należy zwrócić do biblioteki w dniach od 4 do 10 listopada 2019 roku. 
8. Nie zwrócone do 10 listopada 2019 roku Karty Punktowe nie będą brały udziału w konkursie. 
9. Od chwili wydania Karty Punktowej do momentu jej zwrotu za kartę odpowiada czytelnik. 
10. Informację o wydaniu Karty Punktowej czytelnikowi bibliotekarz umieszcza jako uwagę  

w systemie MAK+. 
11. Po zdobyciu punktów dodatnich lub ujemnych należy przedstawić Kartę Punktową bibliotekarzowi  

w celu umożliwienia umieszczenia na niej odpowiedniej liczby punktów. 
12. Na dostarczenie Karty Punktowej i umieszczenia na niej odpowiedniej liczby punktów  

w przypadku jej braku jest 7 dni. 
13. Punkty ujemne nie przepadają po 7 dniach. 
14. Pracownicy organizatora Konkursu nie mogą brać udziału w Konkursie. 

III. Kryteria przyznawania tytułu oraz nagród 

1. „REYoWy Super Czytelnik 2019” wyłoniony zostanie przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora. 
2. Na podstawie ustalonych kryteriów, w każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane: 

a. 1 nagroda główna 
b. 2 wyróżnienia. 

3. Wręczenie nagród odbędzie się podczas REYADY 2019 – 6 grudnia 2019 roku. 
4. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie, listownie lub e-mailowo  

i zaproszeni na uroczyste rozdanie nagród. 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zbierane są i przetwarzane wyłącznie na 
potrzeby przeprowadzenia Konkursu tj. w celu wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz nagrodzenia 
Laureatów. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie 
danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu.  

2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku. 
3. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu. 
4. Dodatkowych informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy Biblioteki i Filii. 
5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

http://www.bibliotekakazimierzawielka.edupage.org/


6.  


