
 

 

Regulamin konkursu „CZYTELNIK MIESIĄCA” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „CZYTELNIK MIESIĄCA” i jest zwany dalej 

„Konkursem”. 

2. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży, ul. Długa 13,  

18-400 Łomża. 

3. Konkurs trwa od 01.01.2022 r. do 30.12.2022 r. 

4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.mbp-lomza.pl w zakładce Konkursy. 

 

II. CELE KONKURSU 
 

 popularyzowanie zbiorów bibliotecznych, 

 rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i literackich, 

 kształtowanie nawyku regularnego czytania, 

 podniesienie poziomu czytelnictwa, 

 promocja czytelnictwa i działań biblioteki, 

 aktywizowanie czytelników poprzez udział w konkursach. 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 

1. Posiadanie aktywnej karty czytelnika na rok 2022. 

2. Zapoznanie się z regulaminem konkursu. 

3. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem jest każdy czytelnik, który korzysta 

ze zbiorów co najmniej jednej z agend  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży.  

4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Biblioteki i członkowie ich rodzin. 

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

bibliotekarzowi. 

6. Ocenie konkursowej podlegać będzie aktywność czytelnicza wyrażona liczbą 

wypożyczonych przez uczestników konkursu książek. 

7. Ostatniego dnia miesiąca na podstawie elektronicznych statystyk systemu bibliotecznego 

SOWA SQL nastąpi podliczenie wypożyczeń aktywnych czytelników biblioteki. Osoba, 

która wypożyczyła największą liczbę książek otrzyma tytuł „CZYTELNIKA MIESIĄCA”. 

8. W przypadku, kiedy kilka osób będzie miało jednakową ilość wypożyczeń, laureat 

wyłoniony zostanie na podstawie terminowości oddawania wypożyczonych książek. 

W kolejnym dniu bibliotekarz telefonicznie kontaktuje się z laureatem, informując 

go o wynikach konkursu. 

9. Informacja o zwycięzcy będzie opublikowana na Facebooku Biblioteki oraz stronie 

internetowej www.mbp-lomza.pl do 5 dnia następnego miesiąca. 

10. Laureat konkursu będzie mógł odebrać nagrodę w ciągu 7 dni od powiadomienia  

o wyniku konkursu. Nagrodę można odebrać osobiście w wypożyczalni Miejskiej 



 

 

Biblioteki Publicznej, ul. Długa 13 w godz.10.00-16.00 lub w innej placówce 

(z możliwością umówienia terminu odbioru). 

11. Niezgłoszenie się po odbiór nagrody w wyznaczonym terminie jest równoznaczne  

z  rezygnacją z udziału w konkursie. 

12. Uczestnictwo w konkursie jest równocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w materiałach informacyjnych i promocyjnych przygotowanych przez Miejską 

Bibliotekę Publiczną w Łomży. 

13. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie na zasadach przewidzianych do 

celów przeprowadzenia konkursu zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych – dalej: RODO)  

14. Uczestnik wyraża zgodę na upublicznienie wizerunku podczas relacji z przebiegu 

konkursu. 

 

IV. NAGRODY 
 

Laureat konkursu otrzyma zestaw nagród, w tym przekazane przez Urząd Miasta Łomża. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Informacji o konkursie udzielają pracownicy Biblioteki. 

2. Organizator zapewnia sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu. 

3. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie oraz zapisach regulaminu budzących 

wątpliwości, rozstrzygać będzie Organizator.                                                                           

 


