Regulamin konkursu czytelniczego
PRZEDSZKOLAKI –
ZACZYTANE DZIECIAKI
I. ORGANIZATORZY
Organizatorem konkursu jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lewinie Brzeskim.
II. CELE KONKURSU
1. Zachęcenie dzieci do czytania książek.
2. Zachęcenie dzieci do odwiedzania biblioteki.
3. Rozwijanie zainteresowań dzieci.
4. Zaangażowanie rodziców (opiekunów) do współudziału w wychowaniu dzieci na czytelników.
5. Szerzenie kultury czytelniczej i kultury słowa.
III. ADRESACI KONKURSU
Konkurs skierowany jest do wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkoli w Lewinie Brzeskim. Organizator dopuszcza również możliwość uczestniczenia w konkursie dzieci w wieku od trzech do siedmiu
lat, które nie chodzą do przedszkola.
IV. ZASADY KONKURSU
1. Każde dziecko, które chce wziąć udział w konkursie, musi przyjść do Biblioteki Publicznej w LewinieBrzeskim przy ul. Kościuszki 52 wraz z rodzicem, opiekunem itd. i zapisać się jako jej czytelnik oraz
zgłosić chęć udziału w konkursie.
2. Konkurs polega na kolekcjonowaniu naklejek z wizerunkiem Molika (mola książkowego - patrona tegorocznego konkursu) przyznawanych przez bibliotekarza, które uczestnik przykleja w rubrykach na
karcie uczestnika konkursu. Pierwszą kartę uczestnik otrzymuje przy zapisaniu się do konkursu. Kolejne karty uczestnik może otrzymać po zapełnieniu poprzedniej karty naklejkami.
3. Naklejki przyznawane są wg następujących zasad:
‐ 1 naklejka za każde odwiedziny w bibliotece
‐ 1 naklejka za każdą wypożyczoną i przeczytaną książkę
‐ 1 naklejka za wykonanie zadania załączonego do książki wypożyczonej ze specjalnie wydzielonego
księgozbioru, umieszczonego na regale oznaczonym logo „Przedszkolaki – zaczytane dzieciaki” (bibliotekarz ma prawo przyznać więcej naklejek za zadanie, jeśli uzna, że uczestnik wykonał je wystarczająco starannie)
‐ 1 naklejka za każde wypożyczone i oddane czasopismo
‐ 1 naklejka za każdą grę, z której uczestnik skorzystał na miejscu (w bibliotece)
‐ 3 naklejki za wykonanie zadania związanego z tematem zajęć przeprowadzonych w bibliotece. Po
każdych takich zajęciach dzieci mogą odebrać zadanie w bibliotece i rozwiązać je na miejscu lub w
domu.
4. Wypożyczenie książki z zadaniem nie zobowiązuje do wykonania zadania (wówczas uczestnikowi zostanie przyznana naklejka wyłącznie za przeczytanie książki). Treść zadań znajduje się na karteczkach
luźno włożonych do książki w przedniej jej części. Odpowiedzi należy zamieszczać w formie pisemnej
lub rysunkowej na załączonej karteczce (przy trudniejszych zadaniach wskazana jest pomoc rodziców).
W przypadku rozbudowanych zadań plastycznych należy wykorzystać własne materiały.
5. Przy jednorazowej wizycie w bibliotece można wypożyczyć dowolną liczbę książek bez zadania i jedną
książkę z zadaniem. Książki z zadaniem, ze względu na ich ograniczoną liczbę, należy zwrócić przed
upływem dwóch tygodni od momentu wypożyczenia. Pozostałe książki można przetrzymywać nie dłużej niż miesiąc czasu.

6. Naklejki są przyznawane na bieżąco przy zwrocie książek przez czytelnika. Bibliotekarz przyznaje wówczas naklejki zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie IV podpunkt. 3 niniejszego regulaminu. Dopuszcza się również możliwość udzielania ustnych odpowiedzi, za które bibliotekarz przyznaje naklejki na
takiej samej zasadzie jak za odpowiedzi pisemne.
5. Konkurs rozpoczyna się 25 września 2017 roku i trwa do 30 kwietnia 2018 roku.
V. NAGRODY
1. Każdy uczestnik, który uzbiera pierwsze 50 naklejek otrzymuje medal Molika Książkowego oraz przywilej umieszczenia jej/jego wizerunku w Gablocie Zaczytanych Przedszkolaków. W dniu otrzymania
pięćdziesiątej naklejki dziecko, po uprzednim wyrażeniu na to zgody, pozuje do zdjęcia z wybraną przez
siebie książką na tle plakatu z Molikiem. Zdjęcie zostaje następnie wydrukowane i zamieszczone na
tablicy zaczytanych przedszkolaków.
2. Każdemu uczestnikowi, który uzbiera 100 naklejek, przysługuje nagroda niespodzianka. W puli nagród
niespodzianek znajdują się książeczki, pluszowe zabawki, zabawki edukacyjne, przybory plastyczne i
szkolne. Nagrody niespodzianki są przyznawane losowo w momencie uzyskania przez uczestnika setnej naklejki na pierwszej i każdej następnej karcie uczestnika.
3. Pierwsi trzej uczestnicy, którzy uzbierają największą liczbę naklejek, otrzymają nagrody specjalne oraz
zostaną wyróżnieni tytułem „Najbardziej Zaczytanego Przedszkolaka”. Organizatorzy przewidują możliwość przyznawania miejsc ex aequo oraz wyróżnień dla uczestników konkursu. Wręczenie nagród
specjalnych wraz z dyplomami odbędzie się na początku maja 2018 roku podczas corocznej imprezy
plenerowej „Biblioteka pod Ratuszem”, na którą zostaną zaproszeni wszyscy uczestnicy konkursu.
4. Informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona na stronie internetowej MiGBP www.bibliotekalewinbrzeski.pl.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach spornych ostateczna decyzja należy do organizatora.
2. Informacji o konkursie udziela Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lewinie Brzeskim.
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