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Regulamin akcji „Wiosenny BOOKiet książek” 

 organizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Katowicach 

 w dniach 1 kwietnia – 20 czerwca 2019 r. 

 

§ 1 

 

1) Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja „Wiosenny BOOkiet 

Książek” organizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Katowicach, 

ul. Kossutha 11, zwany dalej „Akcją”. 

2) Partnerem Akcji jest Wydawnictwo Literatura, ul. Srebrna 41, Łódź. 

 

§ 2 

 

1) Akcja polega na pobraniu z poniżej wskazanych filii dzienniczka lektur wraz z 

zestawem naklejek i wypełnienie go własnymi opiniami na temat przeczytanych książek 

oraz ewentualnym zgłoszeniu do konkursu 2-3 tekstów recenzji przeczytanych książek. 

2) Filie biorące udział w Akcji to: 

Filia nr 1, ul. Ligonia 7, Katowice – Środmieście 

Filia nr 3, ul. Gliwicka 93, Katowice – Załęże 

Filia nr 6, ul. Bytomska 8 A, Katowice – Józefowiec 

Filia nr 5 Młodzieżowa, ul. Franciszkańska 33, Katowice – Ligota, 

Filia nr 16, ul. Wajdy 21, Katowice – Bogucice 

Filia nr 26, ul. Samsonowicza 27, Katowice – Murcki 

Filia nr 33, ul. Ks. Markiefki 44 a, Katowice – Bogucice. 

 

§ 3 

 

1) Akcja odbędzie się w dniach 1 kwietnia – 20 czerwca 2019 r. 

I etap akcji – polegający na czytaniu, wypełnianiu dzienniczka, pisaniu opinii i ewentualnie 

recenzji – trwa od 1 kwietnia do 10 czerwca. 

II etap akcji – ocena prac konkursowych – 11 – 20 czerwca. 

2) Ogłoszenie wyników Akcji i konkursu nastąpi 21 czerwca 2019 r. na stronie 

internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach.  
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§ 4 

 

Uczestnikami Akcji mogą być wszyscy Czytelnicy Biblioteki, którzy w dniach trwania akcji 

pobiorą z w/w filii dzienniczki lektur (ich liczba jest ograniczona do 20 szt. w filii), uzupełnia 

je wpisując tytuł i autora książki oraz własną opinię na jej temat. Uczestnikiem konkursu mogą 

być wszyscy Czytelnicy Biblioteki, którzy w dniach trwania akcji pobiorą z w/w filii 

dzienniczki lektur (ich liczba jest ograniczona do 20 szt. w filii), uzupełnia je wpisując tytuł i 

autora książki, stworzą 2 lub 3 recenzje przeczytanych w ramach akcji książek i prześlą je na 

adres: konkurs@mbp.katowice.pl. Uczestnikami Akcji i konkursu nie mogą być pracownicy 

Biblioteki i osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego 

stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorami Akcji oraz członkowie rodzin wskazanych 

osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa. 

 

§ 5 

 

1) Akcja przewiduje przyznanie upominków wszystkim osobom, które – oprócz 

wypełnienia dzienniczka – napiszą 2 lub 3 recenzje przeczytanych książek. 

2) Akcja przewiduje przyznanie nagród książkowych siedmiu osobom (po jednym 

reprezentancie z filii), których recenzje, jury złożone z pracowników Biblioteki, uzna 

za najlepsze. 

3) Fundatorem upominków i nagród są Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach oraz 

Wydawnictwo Literatura. 

 

§ 6 

 

Uczestnicy Akcji wyrażają zgodę na postanowienia zawarte w Regulaminie. 
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