
Regulamin akcji „Liga Czytelnicza” 
(aktualizacja z dn. 12.01.2021 r.) 

 

 
 

I. Postanowienia ogólne  

 

1. Akcja „Liga Czytelnicza” jest konkursem z dziedziny kultury, mającym na celu promocję 

czytelnictwa.   

2. Organizatorem Akcji jest  

Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka w Jaworzynie Śląskiej 

ul. Wolności 23 B 

58-140 Jaworzyna Śl. 

tel. 504 088 676 (sekretariat SOKiBP); 74 858 41 36 (biblioteka) 

 

3. Celem Akcji jest:  

a) zachęcanie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym do 

korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śląskiej 

oraz filii bibliotecznych  

b) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i literackich u dzieci,  

c) kształtowanie nawyku regularnego czytania.  

4. Czas trwania Akcji: 2 października  2020 r. – 29 stycznia 2021 r.  

 

II. Zasady uczestnictwa w Akcji „Liga Czytelnicza”  

 

1. Akcja skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (od 3 r.ż. do 

ucznia III klasy szkoły podstawowej) z terenu Gminy Jaworzyna Śląska oraz grup 

przedszkolnych i klas szkoły podstawowej I-III. 

2. W akcji mogą wziąć udział dzieci, które nie posiadają karty bibliotecznej oraz dzieci, które już 

korzystają z zasobów Biblioteki Publicznej. O przyjęciu zgłoszenia decyduje wiek czytelnika w 

momencie zgłoszenia udziału w Akcji.  

3. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest:  

a) zapisanie się jako czytelnik do Oddziału Dziecięcego Biblioteki Publicznej w 

Jaworzynie Śląskiej lub jej filii, co wiąże się z wypełnieniem i podpisaniem przez 

rodzica lub opiekuna prawnego Karty bibliotecznej oraz akceptacją regulaminu BP w 

Jaworzynie Śląskiej 



b) założenie w czasie trwania Akcji specjalnej Karty Małego Czytelnika z wyznaczonym 

miejscem na naklejki 

4. Karty zapisu do biblioteki oraz Karty Małego Czytelnika dostępne będą w Bibliotece 

Publicznej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Wolności 2a/01 oraz czynnych filiach bibliotecznych 

w godzinach otwarcia poszczególnych bibliotek od 2 października 2020 r. przez cały okres 

trwania akcji. 

5. Do udziału w Akcji można przystąpić w dowolnym dniu jej trwania.  

6. W okresie od 2.10.2020 do 29.01.2021 od dnia zgłoszenia udziału w Akcji, Uczestnik może 

zbierać na Karcie Małego Czytelnika naklejki za wypożyczenie 3 egzemplarzy książek 

(stosownych do wieku czytelnika) – 3 wypożyczone książki = 1 naklejka  

7. Jednorazowo Uczestnik może wypożyczyć maksymalnie 3 książki w czasie jednej wizyty w 

bibliotece. 

8. Uczestnik otrzymuje „naklejkę za wypożyczenie” podczas wypożyczenia 3 książek 

jednocześnie lub przy wypożyczeniu trzeciej książki w kolejności 

9. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: 

a) kategoria grupowa - grupy przedszkolne oraz klasy 0, I, II, III szkoły podstawowej 

b) kategoria indywidualna - dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

10. Uwaga! Każdy uczestnik, który zgłosi swój udział w Akcji i założy Kartę Małego Czytelnika – 

zbiera naklejki na swoje konto (indywidualnie) oraz jednocześnie na konto grupy lub klasy, do 

której uczęszcza. 

11. Po uzupełnieniu naklejkami całej Karty Małego Czytelnika (po uzbieraniu 60 naklejek),  

uczestnik zdaje Kartę w bibliotece i otrzymuje kolejną pustą Kartę do wypełnienia, a zebrane 

przez uczestnika naklejki sumują się. W terminie od 1 lutego do 12 lutego 2021 r. każdy 

uczestnik akcji oddaje swoją kartę w bibliotece niezależnie od ilości uzbieranych naklejek. 

 

III. Nagrody 

 

Przewidziano następujące nagrody główne: 

1. W kategorii grupowej będą nimi bony upominkowe: 

a. I miejsce – bon o wartości 400 zł 

b. II miejsce – bon o wartości 300 zł  

c. III miejsce – bon o wartości 200 zł 

2. W kategorii indywidualnej będą to nagrody książkowe dla 10 uczestników z największą 

ilością uzbieranych naklejek 

3. Ponadto każdy uczestnik Akcji za wypełnienie naklejkami minimum jednej Karty Małego 

Czytelnika (60 naklejek) otrzyma dyplom Mistrza Czytelnictwa oraz pamiątkową zakładkę 

do książki  

4. Spośród wszystkich uczestników Akcji, którzy oddadzą swoją Kartę do biblioteki, zostanie 

rozlosowanych 5 nagród dodatkowych w postaci książek. 

5. Ostateczne wyniki dla grup biorących udział w akcji oraz lista zwycięzców w kategorii 

indywidualnej zostaną podane do publicznej informacji na stronie internetowej sokibp.pl  

po zakończeniu akcji i podliczeniu zebranych naklejek - 17 lutego 2021 r. 

6. Nagrody będą do odbioru w Bibliotece Publicznej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Wolności 

2a/01. 

 



IV. Postanowienia końcowe 

 

1. Przystąpienie do akcji i odbiór Karty Małego Czytelnika jest równoznaczne z akceptacją 

regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawartą w poniższej Klauzuli 

Informacyjnej 

2. Dziecko może brać udział w konkursie po wyrażeniu zgody przez rodzica lub opiekuna  

prawnego. 

3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem ostatecznie rozstrzyga Organizator 

Klauzula informacyjna dotycząca udziału w konkursie 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka 

Publiczna w Jaworzynie Śląskiej, ul. Wolności 23 b, 58-140 Jaworzyna Śląska, zwany dalej SOKiBP 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w SOKiBP, e-mail: iod@sokibp.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach 

przeprowadzenia Akcji „Liga Czytelnicza”. 

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane pracownikom administratora oraz 

innym odbiorcom danych osobowych współdziałających z SOKiBP w realizacji obowiązku prawnego, a 

także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa. Dane w postaci imienia i nazwiska będą podane do wiadomości publicznej w 

związku z ogłoszeniem wyników konkursu. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez SOKiBP przez okres niezbędny do realizacji 

celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 oraz przewidziany w przepisach prawa dotyczących 

przechowywania określonych dokumentów. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach 

określonych w przepisach prawa. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie niemożność udziału w konkursie wskazanym w pkt. 3 

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza 

przepisy RODO. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 

 

 

 

 

 


