
Regulamin konkursu na „Czytelnika roku” 

I. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Czytelnik roku”. 

2. Adresatami konkursu są wszyscy czytelnicy zarejestrowani w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Bornem Sulinowie oraz w jej filiach w Łubowie, Silnowie i Radaczu. 

3. Wyodrębnia się 3 kategorie wiekowe: 

1) kategoria dzieci - czytelnicy do 12 lat; 

2) kategoria młodzież - czytelnicy w wieku 13-18 lat; 

3) kategoria: dorośli - czytelnicy w wieku 19+. 

II. Cele konkursu 

1. Popularyzowanie zbiorów bibliotecznych. 

2. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. 

3. Zachęcanie i mobilizowanie do regularnego czytania. 

4. Kształtowanie wrażliwości na odbiór słowa pisanego. 

5. Wskazanie sposobu zagospodarowania wolnego czasu. 

6. Kształtowanie kultury i aktywności czytelniczej. 

7. Promocja czytelnictwa i działań biblioteki. 

8. Kształtowanie gustów czytelniczych. 

9. Podniesienie poziomu czytelnictwa. 

10. Aktywizowanie czytelników poprzez udział w konkursach. 

III. Warunki udziału w konkursie 

1. Każdy uczestnik powinien zapoznać się z regulaminem konkursu. 

2. Uczestnik musi być zapisany w bibliotece jako czytelnik, posiadać kartę biblioteczną, co 

najmniej raz w miesiącu wypożyczać książki i zapoznawać się z ich treścią. 

3. Bibliotekarz ma prawo wyrywkowo podczas wymiany książek i wypożyczania kolejnych 

zapytać o treść oddawanej pozycji książkowej w celu zweryfikowania, czy czytelnik 

przeczytał książkę czy tylko zabrał ją do domu. 

4. Czytelnik będący mieszkańcem miejscowości, w której znajduje się biblioteka, nie 

może zabrać jednorazowo więcej książek niż przewiduje to regulamin wypożyczeń.



IV. Zasady przebiegu konkursu 

1. Bibliotekarze z MBP w Bornem Sulinowie oraz jej filii przeanalizują ilość wypożyczeń w 

ciągu roku i ustalą który z czytelników w każdej kategorii wiekowej uzyskał ich 

największą ilość. 

2. Spośród wszystkich czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie 

oraz jej filii w Łubowie, Silnowie i Radaczu wyłonieni zostaną zwycięzcy: 

1) po jednym z każdej kategorii wiekowej ze wszystkich czytelników - osobno 

Borne Sulinowo i filie. 

3. Dla każdego zwycięzcy zostanie dostarczone zawiadomienie o uzyskanym tytule 

„Czytelnika roku” w swojej kategorii wiekowej i przygotowany upominek. 

4. Każdy zwycięzca zostanie zaproszony do biblioteki głównej w Bornem Sulinowie lub filii 

po odbiór upominku. 

5. Informacja o liście zwycięzców oraz terminie i przebiegu wręczenia nagród zostanie 

opublikowana na stronie internetowej MBP w Bornem Sulinowie: 

mbp.bornesulinowo.pl. 

6. Upominków nie można wymienić na inne nagrody, ani na gratyfikację finansową. 

V. Czas trwania 

1. Konkurs trwa do grudnia danego roku, zwycięzców ogłosimy w styczniu kolejnego 

roku. 

VI. Polityka prywatności 

1. Uczestnictwo w konkursie jest równocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w materiałach informacyjnych i promocyjnych przygotowanych 

przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bornem Sulinowie. 

2. W momencie ogłoszenia wyników zostają ujawnione dane osobowe (imię i nazwisko). 

Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą 

udostępniane podmiotom trzecim. 

3. W razie pytań prosimy o kontakt: tel. 500 045 260, adres e-mail: 

kafejka.mbp@gmail.com. 

4. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Miejska Biblioteka 

Publiczna w Bornem Sulinowie z siedzibą przy ul. Szpitalnej 1, 78-449 Borne Sulinowo. 

5. Dane uczestników konkursu są zbierane na podstawie zgody opisanej w art. 23 ust. 1 

ustawy o ochronie danych osobowy z dn. 29.08.1997r. (Dz. U. 2015. poz. 2135 z późn. 
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zm.) i będą przetwarzane zgodnie z zapisami tejże ustawy. Podanie danych osobowych 

jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb rozstrzygnięcia konkursu. Dane 

uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu. Imię, 

nazwisko, wizerunek laureatów konkursu będą upublicznione na stronach 

internetowych organizatora. Każdy z uczestników konkursu ma prawo dostępu do 

treści swoich danych i ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia (chyba, że istnieje 

inna podstawa dla przetwarzania danych), ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia 

sprzeciwu. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego 

przetwarzanie danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych 

dotyczących uczestnika narusza przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych lub Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie danych osobowych. 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Skład komisji konkursowej ustala Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem 

Sulinowie i czuwa nad właściwym przebiegiem. 

2. W kwestiach nieuwzględnionych w niniejszym regulaminie rozstrzygnięć dokonuje 

Dyrektor MBP. 


