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Regulamin konkursu czytelniczego 

PRZEDSZKOLAKI - ZACZYTANE DZIECIAKI 
 

I. Organizator:  

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej.  

 

II. Cele konkursu: 

1.  Zachęcenie dzieci do częstego odwiedzania Biblioteki i czytania książek. 

2.  Rozwijanie zainteresowań dzieci i docenienie aktywnych czytelników. 

3. Zaangażowanie rodziców (opiekunów) do współudziału w wychowaniu dzieci, jako 

czytelników 

4.  Popularyzacja czytelnictwa i szerzenie kultury słowa. 

 

III. Adresaci konkursu: 

Konkurs skierowany jest do wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkoli  

w powiecie ostrowskim. Organizator przewiduje możliwość uczestnictwa w konkursie dzieci 

w wieku przedszkolnym, które nie chodzą do przedszkola. 

 

IV. Zasady konkursu: 

1. Każde dziecko, które chce wziąć udział w konkursie, powinno przyjść do Oddziału dla 

Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 11 Listopada 8 wraz 

z rodzicem lub opiekunem i zapisać się jako jej czytelnik. Rodzice i opiekunowie poprzez 

wypełnienie karty konkursowej i zgody na przetwarzanie danych oraz użycia wizerunku 

uczestnika do działań związanych z akcją, potwierdzają udział dziecka w konkursie. 

(załączniki do regulaminu) 

2. Konkurs polega na zdobyciu jak największej liczby punktów w postaci pieczątek, które 

przyznaje bibliotekarz na karcie uczestnika konkursu. Uczestnik otrzymuje ją przy zapisaniu 

się do konkursu. Kartę należy mieć ze sobą podczas każdej wizyty w Bibliotece. 

3. Punkty (stemple) przyznawane są wg następujących zasad: 

‐1 punkt za każde odwiedziny w bibliotece, (jako odwiedziny traktuje się każde przyjście 

uczestnika konkursu do biblioteki, nie tylko w celu wypożyczenia czy zwrotu książek), 

‐ 1 punkt za wypożyczenie jednej książki, 

- 2 punkty za skorzystanie z oferty czytelniczej na miejscu, w tym przeglądanie czasopism, 



2 
 

- 2 punkty za udział w konkursach (1- konkurs- 2 punkty) organizowanych przez Bibliotekę. 

 

4. Punkty są przyznawane przy zwrocie książek wypożyczonych przez uczestnika 

konkursu.  

5. Po upływie każdego miesiąca zostanie wybrany Zaczytany Przedszkolak Miesiąca. 

Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi do 15 dnia następnego miesiąca. 

6. Konkurs trwa:  

od 1 października 2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku (do tego dnia należy przynieść 

karty uczestnika konkursu do Oddziału dla Dzieci w Bibliotece). 

 

V. Nagrody: 

1. Spośród uczestników konkursu zostaną wyłonione trzy miejsca. Laureaci otrzymają książki 

oraz dyplomy. Osoba, która zajmie pierwsze miejsce dodatkowo zostanie nagrodzona tytułem 

Przedszkolaka - Zaczytanego Dzieciaka. Organizator przewiduje również możliwość 

przyznania miejsc ex aequo oraz wyróżnień dla uczestników konkursu. 

2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas IX Ostrowskiego Pikniku  

z Książką. Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie o dokładnym terminie wręczenia 

nagród.  

3. Informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona na stronie internetowej  

Miejskiej Biblioteki Publicznej – www.biblostrowmaz.pl i Facebooku. 

 

VI. Postanowienia końcowe: 

1.  W kwestiach spornych ostateczna decyzja należy do Organizatora. 

2.  Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.  

 

                                                                                                                          Dyrektor 
                                                                                                      Miejskiej Biblioteki Publicznej 
                                                                                                               w Ostrowi Mazowieckiej 
                                                                                                                  Jolanta Andruszkiewicz 
 
Informacji o konkursie udzielają:                  

 
Krystyna Tryniszewska                                                                                          

i Agnieszka Kaczmarek                                                                                            

tel: 798 894 141                                                                                                      

http://www.biblostrowmaz.pl/
tel:798

