
REGULAMIN  KONKURSU  „CZYTELNIK ROKU 2018” 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie oraz jej filia w Nowych Łubkach ogłaszają konkurs

na „Czytelnika roku 2018” w Gminie Bulkowo.

Nad konkursem patronat honorowy objął Wójt Gminy Bulkowo – Gabriel Graczyk.

I. Cele konkursu:

 podnoszenie kultury czytelniczej w Gminie Bulkowo,

 rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród mieszkańców Gminy,

 promocja i popularyzacja książki oraz biblioteki w lokalnym środowisku.

II. Zasady konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie oraz Filia w Nowych

Łubkach.

2. Konkurs ma charakter otwarty.

3. Uczestnikami  konkursu  są  wszyscy  aktywni  czytelnicy Gminnej  Biblioteki  Publicznej

w Bulkowie oraz Filii Bibliotecznej w Nowych Łubkach.

4. Pracownicy bibliotek  nie mogą brać udziału w konkursie.

5. Jeżeli  czytelnik  nie  wyraża  zgody  na  udział  w  konkursie,  powinien  zgłosić  ten  fakt

u bibliotekarza. 

6. Czas trwania konkursu – od 2 stycznia do 1 czerwca 2018 r. (edycja wiosenna).

7. Ocenie konkursowej podlegają: 

• aktywność czytelnicza uczestników konkursu, której wyrazem jest liczba wypożyczonych

książek,

• terminowość oddawania książek przez czytelnika,

• aktywny udział w propozycjach bibliotecznych.



8. Podstawą do wyłonienia  Czytelnika Roku 2018 będzie  największa  liczba  wypożyczonych

książek.

9. Komisja Konkursowa w poszczególnych bibliotekach wyłoni Najlepszych Czytelników roku

2018  w  pięciu kategoriach wiekowych: 

I kategoria – najlepszy czytelnik przedszkolny dzieci do lat 5; 

II kategoria - najlepszy czytelnik szkoły podstawowej do lat 14;

III kategoria – najlepszy czytelnik - młodzież i studenci do lat 24;

IV kategoria – najlepszy czytelnik dorosły do lat 60; 

V kategoria – najlepszy czytelnik senior powyżej 60 lat.

10. Regulamin i  oświadczenie  (załącznik  nr  1)  dostępne są  w Gminnej  Bibliotece  Publicznej

w Bulkowie oraz Filii  w Nowych Łubkach lub można je pobierać  ze stron internetowych:

www.bulkowo.naszabiblioteka.com  oraz www.bulkowo.pl .

11. W każdej z bibliotek, spośród czytelników każdej kategorii wiekowej, Komisja Konkursowa

powołana przez Organizatora wyłoni Laureatów. Ogłoszenie wyników nastąpi w czerwcu

podczas  VIII  Dni  Bulkowa.  Laureaci  otrzymają  dyplomy  oraz  pamiątkowe  statuetki.  O

terminie wręczenia nagród zostaną powiadomieni  osobiście lub telefonicznie.

III. Postanowienia końcowe:

1. Dane  osobowe  Uczestników  konkursu  podlegają  ochronie  zgodnie  z  Ustawą  o  ochronie

danych osobowych, zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby konkursu tj. w celu

wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz nagrodzenia Laureatów.

2. Wyniki  konkursu  zostaną  podane  na  stronie  internetowej:

http://www.bulkowo.naszabiblioteka.com/ oraz  https://web.facebook.com/gbpbulkowo/ 

3. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.

4. Uczestnik wyraża zgodę na upublicznienie wizerunku podczas relacji z przebiegu konkursu

przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bulkowie oraz w lokalnych mediach. 

5. Organizator zapewnia sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.

6. Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają  pracownicy bibliotek.

http://www.bulkowo.naszabiblioteka.com/oraz
http://www.bulkowo.pl/
http://www.bulkowo.naszabiblioteka.com/
https://web.facebook.com/gbpbulkowo/


Załącznik nr 1 

do Regulaminu Konkursu:

„Czytelnik Roku 2018”

OŚWIADCZENIE I ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

Imię  i  nazwisko  uczestnika:  …..………………………………………………………………………………………………….

Adres:  ………………………………..……………………………………………………………………………………………...…...

Telefon  kontaktowy:  ………………………………………………………………………………………………………………...

Szkoła i klasa (jeśli dotyczy):   ……………………….……………………………………………………………...………………

Wyrażam  zgodę  na  zamieszczenie  przez  Gminną  Bibliotekę  Publiczną  w  Bulkowie  mojego

wizerunku  utrwalonego  podczas  ogłoszenia  wyników Konkursu  pt.  „Czytelnik  Roku  2018”,

którego  byłam/em  uczestnikiem,  na  stronie  Urzędu  Gminy,  Facebooku  Biblioteki,  stronie

internetowej  Biblioteki  oraz  w  lokalnej  prasie  w  celu  ogłoszenia  wyników  konkursu,  promocji

biblioteki  i  Gminy Bulkowo. Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie pragnie poinformować,  że

serwery serwisu Facebook znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne

przepisy  z  zakresu  ochrony  danych  osobowych,  które  w  szczególności  mogą  nie  zapewniać

dostatecznego poziomu ochrony. Pani/a dane zostaną przetransferowane przez serwis Facebook

na  jego  serwery  w  celu  stworzenia  kopii  zapasowej  oraz  w  celach  związanych  z  działalnością

serwisu.  Zostałem/am poinformowany/a,  że  podanie  danych jest  dobrowolne  i  przysługuje  mi

prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. 

…………………………………………
(miejscowość, data)

………………………………………………
(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)


