
Regulamin
„Łowcy Książek” - akcja czytelnicza

1. Organizatorem akcji  pod nazwą  ''Łowcy Książek'' jest  Miejska Biblioteka Publiczna im.
Cypriana  K.  Norwida  w  Świdnicy,  zwana  dalej  MBP,  z  siedzibą  w  Świdnicy,  ul.
Franciszkańska 18.

2. Termin trwania akcji:
od 01.08.2019 r. do 31.08.2019 r.

3. Obszar akcji:
Akcja „Łowcy Książek” będzie obejmować obszar całego miasta Świdnica. 

4. Cel akcji:
Rozbudzenie  apetytu  na  książki  czytelników  MBP  w  Świdnicy.  Odkrywanie  nowych,
ciekawych miejsc w naszym mieście. Bo czytać można wszędzie. Zachęcenie nowych osób
do odwiedzenia biblioteki, bo naprawdę warto być czytelnikiem.  Biblioteka wraz z lokalnymi
instytucjami,  firmami,  organizacjami  stali  się ambasadorami  książek  i  chcą  zarazić
mieszkańców swoim entuzjazmem i szczerym przekonaniem o ważnej roli czytelnictwa. 

5. Uczestnicy:
Uczestnikiem akcji czytelniczej może być każdy czytelnik MBP.

6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w akcji trzykrotnie.

7. O co chodzi w akcji czytelniczej „Łowcy książek”:
Mamy do rozdania 21 książkowych nowości.  Co zrobić,  aby zgarnąć jedną z nich? To
proste...  Każdego  dnia  od poniedziałku  do piątku,  przez  cały  sierpień  (z  wyjątkiem 15
sierpnia),  MBP będzie  publikować  na  fanpage'u  (MBP w  Świdnicy,  Wypożyczalnia  i
Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży) oraz na stronie www  http://mbp.swidnica.pl zdjęcie
charakterystycznego  elementu  z  miejsca,  w  którym  pozostawiono  jedną  z  21  książek.
Pierwsza osoba, która dotrze do wyznaczonego celu i okaże się własną kartą biblioteczną
oraz wypełni zgodę (załącznik nr 1) otrzyma na własność odnalezioną książkę.

8. W każdej książce Uczestnik znajdzie zgodę na wzięcie udziału w akcji  (załącznik nr 1).
Należy  ją  wypełnić  i  pozostawić  na  miejscu,  gdzie  uczestnik  odnalazł  książkę  lub
dostarczyć do MBP, ewentualnie zeskanować i wysłać na adres oddz@mbp.swidnica.pl. W
przypadku osób niepełnoletnich zgody podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

9. Pochwal się wszystkim zdobytą książką !!!  Zrób sobie z nią zdjęcie i  wyślij  je na adres
oddz@mbp.swidnica.pl  lub na FB a my je opublikujemy.

10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

11. Dodatkowe informacje:  Wypożyczalnia  i  Czytelnia  dla  Dzieci  i  Młodzieży,  pok.  302,  tel.
74/640-09-42 , e-mail: oddz@mbp.swidnica.pl 
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