
 
REGULAMIN KONKURSU „CZYTELNIK ROKU 2016/2017” 

  

I.    Postanowienia ogólne 

 1. Organizator konkursu 

Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: 
Krowoderska Biblioteka Publiczna, Nowohucka Biblioteka Publiczna, Podgórska Biblioteka Publiczna 
i Śródmiejska Biblioteka Publiczna oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe. 

2. Celem konkursu jest: 

 zachęcanie do korzystania z usług bibliotek publicznych, 

 promowanie Krakowa jako Miasta Literatury UNESCO, 

 rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i literackich, 

 kształtowanie nawyku regularnego czytania, 

3.    Czas trwania konkursu: 17 maja 2016 – 15 kwietnia 2017. 
 
4.    Kategorie wiekowe uczestników: 

 I kategoria – czytelnicy do lat 9, 

 II kategoria - czytelnicy od 10 do 15, 

 III kategoria – czytelnicy powyżej 15 roku życia. 

Decydujący jest wiek czytelnika w momencie zgłoszenia udziału w Konkursie (wypełnienia Karty 
Zgłoszenia). 

 
5.    Kryteria wyłaniania Zwycięzców 

Czytelnikiem Roku zostanie osoba, która w czasie trwania Konkursu zgromadzi największą liczbę 

punktów. Punkty przyznawane będą wg poniższych zasad: 

 1 wypożyczony egzemplarz: książka, audiobook, czytak (bez prolongat) – 1 

punkt, 

 każde 0,50 zł naliczonej opłaty za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów 

bibliotecznych – minus 1 punkt. 

Dodatkowe punkty można zdobyć pisząc recenzję wybranych książek: 

 recenzja przeczytanej książki – 5 punktów 

Punkty uzyskane w poszczególnych bibliotekach będą sumowane. 

6.    Recenzje mogą pisać tylko Czytelnicy w II i III kategorii wiekowej. 

7.    Recenzje przeczytanych książek należy składać w czasie trwania Konkursu: 

 pocztą elektroniczną na adres  jednej z czterech bibliotek, 

 osobiście w dowolnej filii bibliotecznej, 

 recenzja może być również opublikowana w katalogu on-line Biblioteki, na portalu 

Krakowczyta.pl lub na portalu w.bibliotece.pl. W tym przypadku na adres jednej z 

czterech bibliotek należy przesłać link do recenzji wraz z nickiem, którym 

podpisana jest recenzja (adresy podane w pkt. 13). 

8.    Zgłoszona do Konkursu recenzja nie może być publikowana przed 17 maja 2016 r. 



9.    Składając swoją recenzję pocztą elektroniczną lub osobiście (zob. pkt. 7 a. i b.)  Czytelnik 

wyraża zgodę na jej publikację w niezmienionej treści w katalogu on-line Bibliotek, na portalu 
w.bibliotece.pl, KrakowCzyta.pl, na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronach 
internetowych Organizatorów Konkursu. Opublikowana recenzja zostanie oznaczona imieniem i 
nazwiskiem autora lub jego pseudonimem, jeżeli taki zostanie nadesłany do Organizatorów. 

10.    W zgłoszeniu należy zaznaczyć, że jest to recenzja przesłana w ramach Konkursu „Czytelnik 
Roku 2016/2017”. 

11.    Recenzja powinna zawierać od 500 do 1800 znaków, licząc ze spacjami. 

12.    Recenzja winna być podpisana przez autora imieniem i nazwiskiem oraz nickiem, jeżeli 
recenzja została opublikowana w katalogu on-line Biblioteki, na portalu KrakowCzyta.pl lub 
w.bibliotece.pl. 

13.    Adresy e-mailowe Organizatorów: 

 sekretariat@kbp.krakow.pl, 

 nhbp@biblioteka.krakow.pl, 

 pbp@biblioteka.podgorska.krakow.pl, 

 sekretariat@sbpkrakow.pl, 

  

II. Zasady uczestnictwa w konkursie 

1.    Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kto posiada kartę 
biblioteczną w co najmniej jednej z czterech miejskich bibliotek publicznych Krakowa. 
 
2.    Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

 wypełnienie i podpisanie Karty Zgłoszenia (zał. nr 1). Kartę Zgłoszenia dla osoby 

niepełnoletniej podpisuje rodzic lub Jej opiekun prawny (zał. nr 2), 

 złożenie karty w dowolnej filii Biblioteki, do której Czytelnik jest zapisany. 

Karty Zgłoszenia dostępne są na stronach internetowych Organizatorów i w filiach miejskich 
bibliotek publicznych Krakowa. 
 
3.    Czytelnicy kilku bibliotek miejskich zobowiązani są do złożenia odrębnych Kart Zgłoszenia w 
każdej z Bibliotek, do której są zapisani. 

 
4.    Prawo do nagrody mają wyłącznie uczestnicy Konkursu, którzy złożą kompletne formularze 
zgłoszeniowe. 
 
5.    Do udziału w Konkursie można przystąpić w dowolnym dniu trwania Konkursu, a więc od 17 
maja 2016 r. do 15 kwietnia 2017 r.  
 

6.    Pracownicy miejskich bibliotek publicznych Krakowa oraz członkowie jury nie mogą brać 
udziału w konkursie. 

  

III. Zasady przyznawania nagród 

1.    Czytelnika Roku wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów, w skład której 
wejdą przedstawiciele czterech miejskich bibliotek publicznych Krakowa oraz Krakowskiego Biura 
Festiwalowego.  
 
2.    Na podstawie ustalonych kryteriów, w każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody 
główne i wyróżnienia. 

 
3.    Wręczenie nagród nastąpi w maju 2017 r., w Tygodniu Bibliotek. 
 
4.    Laureaci zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie, listownie lub e-mailowo i zaproszeni 
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na uroczyste rozdanie nagród. 

 
5.    Wśród nagród: 

 podwójne zaproszenia na wybrane wydarzenia kulturalne organizowane przez 

miejskie instytucje kultury podległe UMK; 

 5 wejściówek na koncert z muzyką do Indiana Jonesa w ramach Festiwalu Muzyki 

Filmowej; 

 5 wejściówek na Video Game Show Wiedźmin 3: Dziki Gon w ramach FMF; 

 5 karnetów na Festiwal Sacrum Profanum (w formie voucheru); 

 1 podwójna wejściówka na koncert Buiki podczas Festiwalu EtnoKraków (w formie 

voucheru); 

 3 egzemplarze gry planszowej Kacper Ryx na motywach opowiadań Mariusza 

Wollnego, której akcja dzieje się w średniowiecznym Krakowie;  

 Nagrody książkowe zapewnione przez Dział Literacki KBF. 

Fundatorami głównych nagród w konkursie są: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu 
Miasta Krakowa i podległe mu instytucje kultury oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe. 

  

IV. Postanowienia końcowe 

1.    Dane osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz 
zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu tj. w celu wyłonienia 
Zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz nagrodzenia Laureatów. Uczestnikom przysługuje prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 
lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu. 
 
2.    Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.  
 
3.    Dodatkowych informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy wszystkich filii bibliotecznych 
miejskich bibliotek publicznych Krakowa. 

  

 


