
 
 

 

REGULAMIN AKCJI  

„BIBLIOTECZNE BINGO” 

 

 
I. Organizator 

 

1. Organizatorem akcji jest Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej 

 

II. Cele konkursu 
  

• Rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury 

• Zachęcanie i mobilizowanie do regularnego czytania 

• Pobudzanie kreatywności w wybieraniu lektur do czytania 

• Podniesienie poziomu czytelnictwa 

• Promocja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej oraz jej działań na 

rzecz promocji czytelnictwa. 
 

 

III. Udział w konkursie 

 

1. Uczestnikami akcji mogą być uczniowie szkół podstawowych i średnich. Uczestnikami mogą 

być tylko osoby posiadające własne konto biblioteczne. W przypadku jego nie posiadania, 

aby przyłączyć się do akcji należy je założyć. 

2. Warunkiem przystąpienia jest posiadanie karty „Biblioteczne Bingo”, wydanej przez 

bibliotekarza. Przy wydawaniu karty należy na niej wpisać numer karty bibliotecznej. 

3. Karta „Biblioteczne Bingo” jest przypisana do Uczestnika. Nie ma możliwości przekazania 

jej innemu Uczestnikowi. 

4. Książki pasujące do poszczególnych kryteriów Uczestnik wypożycza z Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej.  

5. Na karcie „Biblioteczne Bingo” Uczestnik wpisuje tytuł książki pasujący do danego 

kryterium, a bibliotekarze zaliczają zadanie poprzez przybicie pieczęci w odpowiednim polu. 

6. Uczestnik projektu otrzymuje pieczątkę na karcie „Biblioteczne Bingo” za każdorazowe 

odwiedzenie biblioteki zakończone wypożyczeniem co najmniej jednej książki spełniającej 

kryterium zawarte na karcie „Biblioteczne Bingo”. 

7. Podczas jednych odwiedzin uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną pieczątkę, 

niezależnie od liczby wypożyczanych książek, nawet jeśli spełniają więcej niż jedno 

kryterium z karty „Biblioteczne Bingo”. 

8. W przypadku zagubienia karty, Uczestnik może otrzymać nową kartę, i rozpocząć zbieranie 

pieczątek od nowa. 

 

 

http://www.biblioteka.lazy.pl/wp-content/uploads/2015/06/REGULAMIN-GRY-MIEJSKIEJ.pdf#page=1
http://www.biblioteka.lazy.pl/wp-content/uploads/2015/06/REGULAMIN-GRY-MIEJSKIEJ.pdf#page=1


 

IV. Terminarz konkursu 
 

1. Do akcji można przystąpić w każdym momencie.  

2. Na rozpoczęcie udziału w akcji Uczestnik otrzymuje w Oddziale dla Dzieci MBP kartę do 

„Bibliotecznego Bingo”. 

3. Na Uczestników akcji czekają atrakcyjne nagrody.  
 

V. Postanowienia końcowe 
  

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.mbpostrowmaz.pl   

2. W kwestiach dotyczących przebiegu akcji, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, 

głos rozstrzygający należy do Organizatora.  
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie. 
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