REGULAMIN KONKURSU
CZYTELNIK ROKU 2021
ORGANIZATOR KONKURSU
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. DR. MICHAŁA MARCZAKA W TARNOBRZEGU

PATRONAT HONOROWY
PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEGA
Cele Konkursu:
• zapewnienie aktywnego i twórczego sposobu spędzania wolnego czasu,
• rozwijanie zainteresowań czytelniczych i pomoc w odkrywaniu pasji,
• popularyzacja biblioteki, książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym.
Czas trwania Konkursu 02.01.2021 - 31.12.2021
Kategorie wiekowe uczestników:
• I kategoria
- dzieci od 6 do 12 lat,
• II kategoria
- młodzież od 13 do 18 lat,
• III kategoria
- dorośli.
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs ma charakter otwarty. Udział w nim bierze każdy, kto posiada kartę biblioteczną i korzysta ze zbiorów

2.
3.
4.
5.

6.

5.
6.
7.
8.

Biblioteki, zgodnie z założeniami Regulaminu Udostępniania Zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Michała
Marczaka w Tarnobrzegu.
Czytelnik, który nie wyraża zgody na wzięcie udziału w Konkursie proszony jest o zgłoszenie tego faktu obsługującemu
bibliotekarzowi do 15.12.2021 r.
Imiona i nazwiska, liczba przeczytanych książek i przedziały wiekowe czytelników generowane są automatycznie przez
system MAC+ obsługujący MBP w Tarnobrzegu
Pracownicy MBP oraz członkowie Komisji Konkursowej nie mogą brać udziału w Konkursie.
Podstawą do wyłonienia Czytelnika Roku 2021, w poszczególnych kategoriach wiekowych, będzie największa liczba
wypożyczonych książek, audiobooków (bez prolongat) potwierdzona wydrukiem z systemu MAK+ w dniu 31.12.2021
roku.
Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora, spośród czytelników w każdej kategorii wiekowej przyzna:
a) nagrodę główną,
b) 4 wyróżnienia.
Laureaci otrzymają nagrody książkowe podczas uroczystości zorganizowanej w styczniu 2022 r.
Organizator poinformuje o terminie wręczenia nagród telefonicznie, listownie lub e-mailowo.
Przyznane nagrody w Konkursie należy odebrać w siedzibie Organizatora w terminie jednego tygodnia od ogłoszenia
wyników konkursu. Po tym czasie nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
Zgłoszenie się po odbiór nagrody jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku oraz danych
osobowych (imienia i nazwiska) na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, prasie, radiu, telewizji.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klauzula informacyjna dotycząca Konkursu znajduje się na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Tarnobrzegu.
2. Dodatkowych informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy Biblioteki Głównej oraz wszystkich filii bibliotecznych
funkcjonujących na terenie Tarnobrzega.
3. Adresy Biblioteki Głównej oraz filii bibliotecznych znajdują się na stronie internetowej www.mbp.tarnobrzeg.pl oraz na
kartach bibliotecznych czytelników.

