Regulamin quizu czytelniczego „ Znam zasady”
z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich
Organizator:
Dział Dziecięco-Młodzieżowy
Miejsko–Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach
Cele quizu:
1. Odzyskanie zaległych zbiorów bibliotecznych i opłat naliczonych przez system ALEPH
za ich nieterminowy zwrot.
2. Utrwalenie wśród czytelników nawyku terminowego zwrotu wypożyczonych zbiorów
bibliotecznych.
3. Prezentowanie i wyjaśnianie sposobów, i możliwości prolongowania terminów
zwrotów zbiorów.
4. Edukacja z zakresu znajomości regulaminu Biblioteki oraz zasad korzystania
z Biblioteki.
5. Propagowanie Biblioteki jako miejsca przyjaznego czytelnikom.
Zasady uczestnictwa:
1. Quiz jest adresowany do czytelników dorosłych i niepełnoletnich korzystających
z Biblioteki na zasadzie czytelnika dorosłego, którzy w trakcie trwania zabawy:


zwrócą zaległe zbiory, uregulują opłatę za ich nieterminowy zwrot i odpowiedzą
poprawnie na jedno pytanie z zakresu znajomości regulaminu oraz zasad
korzystania z Biblioteki
lub
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za nieterminowy zwrot zbiorów bibliotecznych i odpowiedzą poprawnie na jedno
pytanie z zakresu znajomości regulaminu oraz zasad korzystania z Biblioteki
oraz


zapoznają się z klauzulą informacyjną i podpiszą oświadczenie, potwierdzające
zgodę na udział w organizowanym przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną
w Polkowicach quizie czytelniczym.

2. Pytania zapisane na karcie zgłoszeniowej, umieszczone w kolorowych pojemniczkach
w szklanych kulach dostępne będą w Wypożyczalni Głównej, Dziale Multimedialnym
oraz Dziale Dziecięco-Młodzieżowym.
3. Na karcie zgłoszeniowej czytelnik zaznacza prawidłową odpowiedź, wpisuje nr karty
bibliotecznej i nr telefonu lub adres e-mailowy. Wypełnioną kartę zgłoszeniową
umieszcza w szklanej kuli.
Postanowienia ogólne:
1. Czas trwania quizu: 23.04.2021 r. - 30.06.2021 r.
2. Losowanie 10 kart z prawidłowymi odpowiedziami: 8.07.2021 r., godz. 14:00,
hol przed wejściem do Działu Dziecięcego.
3. Wytypowani czytelnicy

zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo

o możliwości odbioru Kubka bibliotecznego.
4. Odbiór Kubków do dnia 30.09.2021 r., w godzinach otwarcia Biblioteki.
5. Quiz nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19.11.2009 r.
o grach hazardowych. Organizator oświadcza, że zabawa nie jest grą losową, loterią
fantową, promocyjną itp., której wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą
przewidzianą w ustawie.
6. Ze względu na obostrzenia związane z COVID-19, każdy uczestnik quizu zobowiązany
jest do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
7. Wszelkich informacji o quizie udzielają bibliotekarze z Działu Dziecięco-Młodzieżowego
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach.
Kontakt:
tel. 76 723 96 73
e-mail: dziecieca@mgbp.pl

