Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 162
Dyrektora Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju
z dnia 31.03.2022 r.

REGULAMIN KONKURSU „CZYTELNIK MIESIĄCA”
1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju.
2. Celem Konkursu jest promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych mieszkańców
Gminy Połczyn-Zdrój, którzy nie ukończyli 15 roku życia, zachęcenie ich do
korzystania z zasobów biblioteki oraz kreowanie nawyków czytelniczych.
3. Czas trwania konkursu od 1 kwietnia do 31 grudnia 2022 r.
4. Miejscem realizacji konkursu będą Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima
w Połczynie-Zdroju oraz Filie biblioteczne w Gawrońcu, Kołaczu, Redle.
5. Każda ze wskazanych w p.4 placówek bibliotecznych wybierze swojego “Czytelnika
Miesiąca”
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest założona karta biblioteczna w wybranych
powyżej placówkach bibliotecznych oraz wypożyczenie w nich książek w okresie
trwania konkursu.
7.

Zwycięzca zostanie wyłoniony na zakończenie każdego miesiąca trwania konkursu
na podstawie największej ilości wypożyczeń książek, odnotowanych w karcie
czytelnika.

8. W przypadku równej ilości wypożyczeń książek wśród uczestników Organizator
przyzna nagrodę ex aequo.
9. Organizator przewiduje następujące nagrody w konkursie takie jak: książki, pomoce
edukacyjne, słodkie upominki lub bilety do kina Goplana. Ostateczny wybór nagród
w danym miesiącu trwania konkursu zależy od Organizatora.
10. Oprócz nagród rzeczowych zwycięzca otrzyma tytuł “Czytelnika Miesiąca”, o czym
poinformujemy na naszych stronach internetowych oraz na pamiątkowej tablicy
zlokalizowanej w każdej placówce bibliotecznej.
11. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i jednoznaczne z pełną akceptacją
niniejszego regulaminu, w tym akceptacją publikowania fotografii z wręczenia
nagrody na stronach Centrum Kultury w Połczynie- Zdroju oraz poszczególnych
placówek.
12. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mają
prawo do wglądu, zmiany, jak i usunięcia tych danych, a także oświadczają, że
zapoznali się z postanowieniami Ogólnej Klauzuli Informacyjnej obowiązującej
w Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju i w pełni akceptują jej postanowienia.
13. W przypadku pozostałych spraw nie ujętych w tym Regulaminie mają zastosowania
przepisy prawa cywilnego.
14. Organizator może zdecydować o zawieszeniu konkursu bez podania przyczyny.
15. Regulamin konkursu obowiązuje z dniem podpisania przez Dyrektora Centrum
Kultury w Połczynie-Zdroju.

