ZARZĄDZENIE NR 120.50.2011
WÓJTA GMINY ZAŁUSKI
z dnia 28 września 2011r.
w sprawie ogłoszenia konkursu „Najaktywniejszy Czytelnik Biblioteki”
Na podstawie art. 7 ust.9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142 poz.1591 ze zn.) zarządzam , co następuje:
§1
1.

Ogłaszam II edycję konkursu „Najaktywniejszy Czytelnik Biblioteki”

2.

Regulamin konkursu określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§2
Powołuję Komisję konkursową w składzie:
Elżbieta Turkowska
Urszula Szybińska
Monika Bojanowska
Ilona Szulborska

-

przewodniczący,
członek,
członek,
członek.

§3
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w
Załuskach.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
Zarządzenia Nr 120.50.2011
z dnia 28 września 2011r.
REGULAMIN KONKURSU
„NAJAKTYWNIEJSZY CZYTELNIK BIBLIOTEKI”
§1
Celem konkursu jest zainteresowanie literaturą i dobrą lekturą oraz zachęcenia do częstego
odwiedzania biblioteki w celu korzystania z jej usług.
§2
1.
Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Załuski.
2.
Realizację Konkursu Wójt powierza Kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej
w Załuskach.
§3
Czas trwania konkursu od 1 października 2011r. do 1 maja 2012r.
§4
Wyłonienie laureatów i wręczenie nagród odbędzie się w maju 2012 r.
§5
W konkursie mogą brać udział wszyscy czytelnicy, którzy korzystają ze zbiorów Gminnej
Biblioteki Publicznej w Załuskach.
§6
Konkurs będzie rozgrywany w III kategoriach:
I kategoria
- uczniowie kl. I-VI,
II kategoria
- uczniowie gimnazjum i uczniowie szkól ponadgimnazjalnych,
III kategoria
- czytelnicy dorośli
§7
ZASADY KONKURSU
1.
2.

Czytelnicy będą zdobywać punkty za przeczytane książki,
Każda przeczytana książka to 1 punkt.

§8
Uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum mogą składać zaświadczenia ze szkolnych
bibliotek dotyczące ilość wypożyczonych książek w danej placówce(ilości wypożyczonych książek
w bibliotece szkolnej będzie brana pod uwagę i będą one zsumowane z ilością książek
wypożyczonych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Załuskach).

§9
1.
Uczniowie szkół mogą przynieść dodatkowa do ulubionych książek ilustracje.
2.
Uczniowie ,którzy przyniosą ilustracje do przeczytanych książek będą brali udział w
losowaniu dodatkowej nagrody.
§ 10
Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody.
§ 11
Lista najaktywniejszych czytelników biblioteki będzie prezentowana na stronie Urzędu Gminy
Załuski www.zaluski.pl

