
REGULAMIN KONKURSU „Zagadki Narodowego Czytania” 
 
&1 Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława 
Stanisława Reymonta w  Twardogórze, Ul. Wielkopolska 11, 56 – 416 Twardogóra 
2. Konkurs odbywa się na profilu FB Biblioteki.  
3. Konkurs rozpoczyna się 26 sierpnia 2021 roku - w chwili opublikowania postu z 
zadaniami konkursowymi i trwać będzie do 1 września 2021 roku do godz. 22.00. 
 
&2 Cele konkursu 
1. Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych. 
2. Promocja literatury  i biblioteki. 
 
&3 Przedmiot konkursu 
Przedmiotem konkursu jest rozwiązanie zagadki składającej się z 6 pytań. 
 
&4 Uczestnicy konkursu 
Konkurs jest skierowany do pełnoletnich użytkowników Facebooka, którzy w trakcie 
trwania konkursu odwiedzą profil Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Władysława 
Stanisława Reymonta w  Twardogórze. 
 
&5 Zasady udziału w konkursie 
1. Udział w konkursie jest dobrowolny. 
2. Przed wysłaniem rozwiązanej zagadki Uczestnik powinien zapoznać się z 
Regulaminem Konkursu dostępnym na profilu oraz stronie www Organizatora. 
3. Dostarczenie pracy na konkurs oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.  
4. Zadanie powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu. 
5. Jedna osoba może zgłosić na konkurs tylko 1 rozwiązanie zagadki. 
6. Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo rozwiążą zagadkę konkursową zostają 
laureatami konkursu.  
7. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy laureatów na swoje stronie 
www oraz w mediach społecznościowych z podaniem imienia i nazwiska tych osób. 
 
&6 Termin i warunki przyjmowania prac: 
1. Rozwiązane zadania konkursowe należy wysłać tylko i wyłącznie w wiadomości 
prywatnej w Messengerze  do organizatora konkursu – Biblioteki Publicznej Miasta i 
Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w  Twardogórze - do 31 sierpnia 2021 r do 
godz. 22.00. 
2. Organizator, oceniając prace konkursowe weźmie pod uwagę podanie prawidłowych 
odpowiedzi na wszystkie 6 pytań oraz termin otrzymania rozwiązania.  
 
 &7 Nagrody 
1. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 3 września 2021 roku 
w godzinach 12.00-15.00 na Facebooku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. 
Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze. 
2. Dla uczestników konkursu Organizatorzy przewidują nagrody książkowe oraz 
dyplomy. 
3.Nagrody  zostaną wręczone podczas akcji Narodowego Czytania w dniu 4 września 
2021 o godz.11.00 w Sali Teatralnej w Goszczu.  


