
 

 

Załącznik do Zarządzenia 

Nr 3/2023 Dyrektora 

Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni 

Z dnia 10.01.2023 r 

 

REGULAMIN 

WYZWANIA CZYTELNICZEGO 2023 

pt. „Przeczytam tyle książek, ile mam wzrostu!” 

W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W ZAWONI 

ORAZ FILII GBP W CZESZOWIE 

 

I. POSTAWONIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem akcji jest Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni. 

2. Akcja adresowana jest do wszystkich czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej 

(GBP) w Zawoni oraz Filii GBP w Czeszowie. 

3. Celem akcji jest: 

- zachęcenie mieszkańców do korzystania ze zbiorów i usług bibliotek, 

- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i literackich, 

- kształtowanie nawyku regularnego czytania i korzystania z Biblioteki. 

4. Czas trwania akcji: 10 styczeń 2023 r. - 20 grudzień 2023 r. 

 

II. ZASADY UCZESTNICTWA 

5. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest: 

-  udział w Wyzwaniu jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny, 

- posiadanie karty czytelniczej Biblioteki lub zapisanie się jako czytelnik do 

Gminnej Biblioteki Publicznej  w Zawoni albo Filii GBP w Czeszowie, 

- do udziału w akcji można przystąpić w dowolnym dniu jej trwania, 

- Uczestnicy dokonują pomiaru (w cm) grubości grzbietów przeczytanych 

książek. Wyniki pomiaru zapisują na pobranym z Bibliotek specjalnym  posterze, 

- za zaliczenie danej pozycji książkowej uważa się te woluminy, które są 

wpisane do księgozbioru GBP w Zawoni oraz Filii GBP w Czeszowie, 

- na posterze otrzymanym z Bibliotek (Głównej lub Filii) należy umieścić 

dodatkowo następujące informacje: 

a. imię i nazwisko Uczestnika, 

b. wzrost (w cm) Uczestnika w dniu podjęcia Wyzwania, 

- uzupełniony poster należy dostarczyć osobiście do 20 grudnia 2023 r. do 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoni lub Filii GBP w Czeszowie, 

- postery przyniesione po terminie nie będą oceniane, 

- postery nie przechodzą na własność Organizatorów i będą zwracane. 

 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

6. Nagrodę otrzyma każdy uczestnik Wyzwania, który podoła Wyzwaniu czyli: 

a. przeczyta taką liczbę książek, których suma grubości grzbietów 



 

 

(mierzonych w centymetrach) będzie równa lub przewyższy wzrost (mierzony 

w centymetrach) Uczestnika Wyzwania, 

     b. dostarczy w terminie poprawnie uzupełniony poster. 

7. Prace niespełniające warunków regulaminowych zostaną odrzucone. 

8. Uczestnicy, którzy sprostają Wyzwaniu otrzymają nagrody rzeczowe. 

9. Wyniki Wyzwania zostaną ogłoszone na stronach internetowych Organizatorów 

Wyzwania. 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

11. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie GBP w Zawoni oraz Filii GBP w 

Czeszowie, a także na stronach internetowych Organizatorów. 

12. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać osobiście w siedzibach 

Bibliotek. 

13. Zgłoszenie udziału w akcji oraz złożenie posteru do dnia 20.12.2023 r. jest 

jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 


