
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 60/2020 
Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy   

z dnia 1 października 2020 r. 
w sprawie organizacji konkursu „Czytelnik miesiąca” w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 

 

Regulamin konkursu  „Czytelnik miesiąca” 

1. Cel Konkursu  

a) Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 

b) Zainteresowanie dzieci i młodzieży literaturą. 

c) Zachęcenie młodych ludzi do twórczego działania. 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja poniższego regulaminu. 

2. Organizatorem Konkursu „Czytelnik Miesiąca” jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy 

Bemowo m.st. Warszawy. 

3. Konkurs „Czytelnik miesiąca” skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 8 do 14 lat, 

zwanych dalej Uczestnikami. 

4. Ponieważ Uczestnikami Konkursu są osoby, które nie ukończyły  18 roku życia, w ich 

imieniu wszelkie wymagane przez Organizatorów oświadczenia składa opiekun prawny 

biorąc za nie pełną odpowiedzialność.  

5. Osoba biorąca udział w Konkursie musi być Czytelnikiem Biblioteki. 

6. Zasady konkursu: 

A. Czytelnik odbiera  w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży nr 29 (ul. Konarskiego 6)  

„Kartę Czytelnika” (wzór karty stanowi załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu) 

B.  Uczestnik Konkursu zbiera punkty na karcie aktywności.  

C. Pod koniec każdego miesiąca w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży nr 29 (ul. 

Konarskiego 6) wyłoniony zostanie Czytelnik miesiąca oraz pięciu wyróżnionych 

czytelników zgodnie z poniższymi kryteriami: 

a. Czytelnikiem miesiąca zostaje osoba, która zbierze co najmniej 100 punktów. 

b.  Osoby wyróżnione muszą zebrać co najmniej 50 punktów.  

c. W przypadku większej ilości osób, które zbiorą minimum punktów, niezbędnych do 

otrzymania statusu „Czytelnika Miesiąca, bądź „Osoby wyróżnionej” pod uwagę będzie 

brana największa liczba punktów 

7. Punktacja za udział w aktywnościach czytelniczych: 

a. Napisanie komentarza w formie ciekawej recenzji (po zalogowaniu na swoje konto 

czytelnicze) do wybranej pozycji książkowej - 30 pkt 

b. Wypożyczenia w danym miesiącu: 

 6 pozycji książkowych z Wypożyczalni Dla Dzieci i Młodzieży nr 29 – 20 pkt. 



 12 pozycji książkowych z Wypożyczalni Dla Dzieci i Młodzieży nr 29 – 30 pkt. 

 20 pozycji książkowych z Wypożyczalni Dla Dzieci i Młodzieży nr 29 – 40 pkt. 

 powyżej 24 pozycji z Wypożyczalni Dla Dzieci i Młodzieży nr 29 – 50 pkt. 

 powyżej 4 książek popularnonaukowych z Wypożyczalni Dla Dzieci i 

Młodzieży nr 29 – 30 pkt. 

 powyżej 4 książek anglojęzycznych z Wypożyczalni Dla Dzieci i Młodzieży nr 

29 – 30 pkt. 

  5 audiobooków z Wypożyczalni Dla Dzieci i Młodzieży nr 29 – 20 pkt. 

 10 audiobooków z Wypożyczalni Dla Dzieci i Młodzieży nr 29 – 30 pkt. 

 powyżej 15 audiobooków z Wypożyczalni Dla Dzieci i Młodzieży nr 29 – 40 

pkt. 

c. Przyprowadzenie do Wypożyczalni nr 29 osoby, która zapisze się do biblioteki (osoba 

niepełnoletnia aby zapisać się do biblioteki musi przyjść z rodzicem lub opiekunem 

prawnym) – 40 pkt. 

d. Rozszyfrowanie hasła  (odbiór hasła u bibliotekarza w Wypożyczalni Dla Dzieci i 

Młodzieży nr 29) – 10 pkt. 

e. Przygotowanie ciekawostek o dowolnym bohaterze literackim lub autorze książek dla 

dzieci w formie plakatu (format A3, dowolna technika plastyczna), który będzie wisiał 

w Wypożyczalni Dla Dzieci i Młodzieży nr 29 do zakończenia Konkursu – 50 pkt. 

8. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie swojego 

wizerunku/wizerunku* swojego dziecka oraz wizerunku innych osób* utrwalonego/ych 

w materiale zgłoszonym na Konkurs „Czytelnik Miesiąca”” (w formie fotograficznej i 

filmowej) przez Organizatorów  bez ograniczeń czasowych za pośrednictwem ich stron 

internetowych, Facebook`a z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2018 poz. 1191 z późn zm.). 

9. Nagrodami w konkursie  będą dyplom oraz nagrody rzeczowe. 

 

 

 

 /* -niewłaściwe skreślić  

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu  „Czytelnik miesiąca” 

KARTA AKTYWNOŚCI CZYTELNIKA – PAŹDZIERNIK/LISTOPAD/GRUDZIEŃ 

Numer karty bibliotecznej: …………………… 

Regulamin Konkursu : 

a. Czytelnikiem miesiąca zostaje osoba, która zbierze co najmniej 100 punktów. 

b.  Osoby wyróżnione muszą zebrać co najmniej 50 punktów.  

c. W przypadku większej ilości osób, które zbiorą minimum punktów, niezbędnych do otrzymania 

statusu „Czytelnika Miesiąca, bądź „Osoby wyróżnionej” pod uwagę będzie brana największa 

liczba punktów 

 

Punktacja za udział w aktywnościach czytelniczych: 

a. Napisanie komentarza w formie ciekawej recenzji (po zalogowaniu na swoje konto 

czytelnicze) do wybranej pozycji książkowej - 30 pkt. 

b. Wypożyczenia w danym miesiącu: 

 6 pozycji książkowych z Wypożyczalni Dla Dzieci i Młodzieży nr 29 – 20 pkt. 

 12 pozycji książkowych z Wypożyczalni Dla Dzieci i Młodzieży nr 29 – 30 pkt. 

 20 pozycji książkowych z Wypożyczalni Dla Dzieci i Młodzieży nr 29 – 40 pkt. 

 powyżej 24 pozycji z Wypożyczalni Dla Dzieci i Młodzieży nr 29 – 50 pkt. 

 powyżej 4 książek popularnonaukowych z Wypożyczalni Dla Dzieci i 

Młodzieży nr 29 – 30 pkt. 

 powyżej 4 książek anglojęzycznych z Wypożyczalni Dla Dzieci i Młodzieży nr 

29 – 30 pkt. 

  5 audiobooków z Wypożyczalni Dla Dzieci i Młodzieży nr 29 – 20 pkt. 

 10 audiobooków z Wypożyczalni Dla Dzieci i Młodzieży nr 29 – 30 pkt. 

 powyżej 15 audiobooków z Wypożyczalni Dla Dzieci i Młodzieży nr 29 – 40 

pkt. 

c. Przyprowadzenie do Wypożyczalni nr 29 osoby, która zapisze się do biblioteki (osoba 

niepełnoletnia aby zapisać się do biblioteki musi przyjść z rodzicem lub opiekunem 

prawnym) – 40 pkt. 

d. Rozszyfrowanie hasła  (odbiór hasła u bibliotekarza w Wypożyczalni Dla Dzieci i 

Młodzieży nr 29) – 10 pkt.  

e. Przygotowanie ciekawostek o dowolnym bohaterze literackim lub autorze książek dla 

dzieci w formie plakatu (format A3, dowolna technika plastyczna), który będzie wisiał 

w Wypożyczalni Dla Dzieci i Młodzieży nr 29 do zakończenia Konkursu – 50 pkt. 
 

Liczba zebranych punktów: 

 

 

 

 

 

 




