
REGULAMIN KONKURSU „CZYTELNIK ROKU” 

1. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany  

m. st. Warszawy 

2. Celem Konkursu jest promowanie czytelnictwa oraz rozbudzenie zainteresowań czytelniczych jako 

źródła zdobywania wiedzy i inspiracji, a także promocja Biblioteki i jej działań 

3. Czas trwania konkursu – od 10.04 - 31.12.2017 

4. Uroczyste ogłoszenie wyników do 31.01.2018 

5. Uczestnikiem Konkursu może być każdy posiadacz karty bibliotecznej Biblioteki Publicznej  

im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy 

6. Konkurs będzie rozgrywany w następujących kategoriach wiekowych:  

I.   do lat 10 

II.  11-17 lat 

III. 18+ 

Zwycięzca zostanie wyłoniony z każdej grupy wiekowej. 

7. Czytelnikiem Roku zostanie ta osoba, która zbierze najwięcej punktów podczas trwania Konkursu 

Punkty przyznawane będą za:  

- ilość wypożyczonych książek (w tym audiobooków) każda pozycja 1 pkt 

- napisanie krótkiej recenzji z przeczytanej książki (do 1500 znaków) – od 1-5 pkt 

- w przypadku kategorii dziecięcych – ilustracja do książki – od 1-5 pkt 

- nieterminowe oddanie książki (audiobooka) będzie skutkowało odjęciem 1 pkt 

8. Prace muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem autora (w przypadku ilustracji również wiekiem) 

9. Recenzje  mogą być przekazywane osobiście w formie drukowanej lub elektronicznie  

(e-mail: k.skiera@bibliotekabielany.waw.pl lub a.reszka@bibliotekabielany.waw.pl), a ilustracje 

osobiście do Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr 26, ul. Duracza 19 

10. Uczestnik konkursu podpisuje jedną deklarację przystąpienia do konkursu (załącznik nr 1) i zgodę na 

ewentualną publikację prac (w przypadku osoby nieletniej konieczna zgoda rodziców) 

11. Prawa autorskie do nadesłanych prac przechodzą na rzecz Biblioteki Publicznej im. Stanisława 

Staszica w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy 

12. Biblioteka zastrzega sobie prawo do publikacji najciekawszych prac 

13. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania 

14. Zwycięzców wyłoni Komisja składająca się z pracowników Biblioteki 

15. Zwycięzcy otrzymają nagrodę specjalną Burmistrza Dzielnicy  

16. Lista zwycięzców oraz reportaż z uroczystości rozdania nagród będzie opublikowany na stronie 

internetowej Biblioteki oraz na Facebooku, a także w prasie lokalnej. 
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