
        „Lądowisko Kultury” w Redzikowie oraz Biblioteka Główna w Jezierzycach 

zapraszają  do wzięcia udziału w konkursie czytelniczym „Najlepszy Czytelnik  

2023 roku” 

 

 

 

                                            REGULAMIN 

 

 

 

Informacje ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu czytelniczego jest „Lądowisko Kultury”  filia biblioteki 

w Redzikowie oraz Biblioteka  Główna w Jezierzycach zwane dalej 

„Organizatorem”. 

 

2. Czas trwania konkursu – cały rok 2023. 

 

3. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas jego trwania w „Lądowisku 

Kultury” w Redzikowie, w Bibliotece Głównej w Jezierzycach oraz na stronie 

biblioteki www.kultura.slupsk.pl – zakładka Biblioteki. 

 

Cele konkursu 

 

1. Promocja czytelnictwa oraz Biblioteki. 

 

2. Rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury. 

 

3. Podniesienie poziomu czytelnictwa. 

 

4. Podnoszenie kultury czytelniczej. 

 

Komisja konkursowa 

 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu będzie czuwać Komisja Konkursowa 

składająca się z 3 przedstawicieli Organizatora. 

 

2. Podsumowanie wyników nastąpi komisyjnie na podstawie elektronicznej statystyki 

programu bibliotecznego MAK+. 



 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich czytelników zarejestrowanych w 

bibliotece „Lądowisko Kultury” w Redzikowie oraz w Bibliotece Głównej w 

Jezierzycach. 

 

2. O wygranej w konkursie decyduje liczba wypożyczonych książek (bez 

przedłużeń). 

  

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

pracownikowi biblioteki 

 

 

Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Przystępując do konkursu każdy z uczestników (lub opiekun prawny osób 

niepełnoletnich) wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatorów danych 

osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1997 r. o ochronie danych 

osobowych uczestnika (Dz.U. nr 101 z 2002 r. z późn. zm.) oraz na publikację 

wizerunku uczestnika, podczas ogłaszania wyników Konkursu. 

 

2. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Centrum Kultury i 

Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk. 

 

3. Uczestnicy posiadają prawo wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych. 

 

Zasady konkursu oraz nagrody 

 

1. Konkurs trwa cały rok 2023. 

 

2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 31. 01. 2024 r. 

 

3. Laureatem zostanie ta osoba, która wypożyczy najwięcej książek (bez przedłużeń). 

 

4. Tytuł najlepszego czytelnika zostanie przyznany w 5 kategoriach: 

 

 



 

I kategoria   –  najlepszy czytelnik do lat 6, 

 

II kategoria  – najlepszy czytelnik 7 – 15 lat, 

 

III kategoria – najlepszy czytelnik 16 – 24 lat, 

 

IV kategoria – najlepszy czytelnik dorosły 25 – 60 lat, 

 

V kategoria – najlepszy czytelnik senior  powyżej 60 lat 

 

6. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrodę oraz dyplom. O terminie wręczenia 

nagród laureaci zostaną powiadomieni osobiście lub telefonicznie. 

 

 

 

 

 
   


