
Regulamin WAKACYJNE BINGO W GŁÓWNEJ

Organizator 
Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego

Cele Konkursu
- Promocja czytelnictwa;
- Zachęcenie do czytania książek różnorodnych tematycznie i gatunkowo;
- Poznanie twórczości polskich i zagranicznych autorów.
- Promocja Biblioteki i miasta Kozienice
 Warunki uczestnictwa
- W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież do 16 roku życia.
- Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie karty czytelnika, dostarczenie do Biblioteki 
podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego zgody na udział w konkursie  oraz otrzymanie karty 
Wakacyjne Bingo w Głównej.
- Każda osoba do konkursu może przystąpić tylko raz.
- W razie zagubienia karty Wakacyjne Bingo w Głównej uczestnik może otrzymać nową, pustą 
kartę i rozpoczyna zbieranie pieczątek od nowa.
Zasady i przebieg Wakacyjnego Bingo w Głównej
- Konkurs trwa od 02.07.2021 r. do 06.09.2021 r. 
- Organizator może przedłużyć czas trwania konkursu bez podania przyczyny.
- Uczestnik otrzymuje od bibliotekarza kartę Wakacyjne Bingo w Głównej, gdzie przy każdym 
oddaniu należy podać bibliotekarzowi, który kwadrat należy zakreślić
- Zadaniem uczestnika konkursu jest skompletowanie BINGO czyli pięciu sąsiadujących ze sobą 
pól w pionie, poziomie lub po skosie w dowolną stronę.
- Na karcie Wakacyjne Bingo w Głównej bibliotekarz przy zwrocie książek zalicza zadanie poprzez
przybicie pieczątki w odpowiednim polu wskazanym przez czytelnika.
- Przy oddawaniu więcej niż jednej książki bibliotekarz zaznacza tylko jedno pele wskazane przez 
uczestnika konkursu
- Po trafieniu BINGO należy wypełnić kupon konkursowy i oddać go bibliotekarzowi.
- Zwrócone kupony wezmą udział w losowaniu nagród niespodzianek. Pierwszy wylosowany 
kupon otrzyma maskotkę  BPGK tj. BIBI
- Liczba nagród ograniczona. 
Terminarz konkursu
- Wydawanie kart Wakacyjne Bingo w Głównej  trwa od 02.07.2021 r. do 06.09.2021 r.
- Do akcji można przystąpić w każdym momencie.
- Uczestnicy, którzy nie ukończą zbierania pieczątek do 06.09.2021 r. mogą kontynuować ich 
zbieranie, jednak bez gwarancji nagrody
- Losowanie zwycięskich kuponów nastąpi w pierwszej połowie września.
 Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej i Facebooku. 


