Regulamin konkursu: CZYTELNIK MIESIĄCA
§1
Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu jest Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w
Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A, zwana dalej Organizatorem.
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie: www.ksiaznicapodlaska.pl.
§2
Cel konkursu
Celem konkursu jest promocja czytelnictwa.
§3
Warunki uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aktywnej karty bibliotecznej Książnicy
Podlaskiej w Białymstoku. Uczestnicy konkursu muszą mieć ukończone 18 lat.
Udział w konkursie wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.
§4
Zasady konkursu
Konkurs nagrodzi czytelnika, który w styczniu 2019 r. wypożyczy największą ilość
książek.
Ostatniego dnia stycznia 2019 r. Dział Promocji Książnicy Podlaskiej sprawdza w
systemie wypożyczeń, który Czytelnik wypożyczył największą liczbę książek i w
kolejnym dniu kontaktuje się z laureatem, informując go o wyniku konkursu. W
przypadku, kiedy kilka osób będzie miało jednakową ilość wypożyczeń, nagrody
otrzymają wszystkie osoby.
W skład komisji konkursowej wchodzą pracownicy Działu Promocji i Wydawnictw
Książnicy Podlaskiej. Laureat konkursu będzie mógł odebrać nagrodę za
pokwitowaniem w ciągu 7 dni od powiadomienia o wyniku konkursu. Nagrodę
można odebrać w Dziale Promocji i Wydawnictw Książnicy Podlaskiej, ul. Marii
Skłodowskiej-Curie 14 A w Białymstoku następujących dniach i godzinach:
poniedziałek – piątek: 8.00 – 15:30 (z możliwością umówienia w innym terminie)

Niezgłoszenie się po odbiór nagrody w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z
rezygnacją z udziału w konkursie. Udział w konkursie jest równoznaczny z
akceptacją regulaminu.

§5
Nagrody
Laureat konkursu otrzyma nagrodę w postaci: torba płócienna, książka, kubek,
ołówek, długopis, linijka z karteczkami, piłeczka, zakładka.

§6
Postanowienia końcowe
W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie, jak również o zapisach
regulaminu budzących wątpliwości, rozstrzygać będzie Organizator.
Bezpośrednim Organizatorem jest Dział Promocji i Wydawnictw Książnicy
Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14
A, tel. (85) 67 67 241.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, przerwania lub
odwołania konkursu bez podania przyczyn. Informacja o ewentualnych zmianach
będzie publikowana wyłącznie na stronie internetowej Książnicy Podlaskiej w
Białymstoku oraz profilu Facebook Książnicy Podlaskiej.

