Zaczytaj się z Misiem Krzysiem
Regulamin
Akcja Biblioteki Publicznej w Grodzisku Mazowieckim, której celem jest zachęcenie dzieci do czytania
książek i korzystania z zasobów Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki.
Organizator Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki.
Uczestnicy W akcji mogą brać udział dzieci, będące czytelnikami Biblioteki Publicznej w Grodzisku
Mazowieckim w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (do klasy III włącznie).
Czas trwania Akcja trwa od 5 lutego 2018 r. do 23 kwietnia 2018 r. Zgłoszenia uczestników przyjmują
wszystkie placówki Biblioteki Publicznej w Grodzisku Mazowieckim: Oddział dla Dzieci przy
ul. Spółdzielcza 9, oraz filie: Filia nr 1 w Kadach, ul. Środkowa 72 (świetlica wiejska), Filia nr 2 przy
ul. Westfala 3 (Pawilon Kultury), Filia nr 3 w Izdebnie Kościelnym, ul. ks. M. Oziębłowskiego 9 (szkoła
podstawowa).
Przebieg
Krok I. Start Jeśli nie masz karty bibliotecznej, to należy ją założyć. W tym celu poproś mamę lub tatę,
żeby przyszli z Tobą do Biblioteki i założyli Tobie konto biblioteczne. Jeżeli jesteś już czytelnikiem
i pragniesz wziąć udział w akcji, przyjdź i odbierz Pakiet na start: przypinkę dla uczestnika akcji oraz
Dzienniczek Misia Krzysia. (Dzienniczek Misia Krzysia to oznaczony przez Organizatora zeszyt
32 kartkowy z zamieszczoną metryczką z danymi czytelnika: imię, nazwisko, adres, nr telefonu do rodzica,
opiekuna). Inne własne zeszyty są niedopuszczalne.
Krok II. Stemple W otrzymanym Dzienniczku Misia Krzysia, opisujesz, rysujesz, wyklejasz (technika
dowolna) bohatera lub najciekawszy wątek z wypożyczonej i przeczytanej książki. Wykonany rysunek
należy podpisać, np. nazwać bohatera i podać tytuł książki. W nim również zbierasz stemple-pieczątki, które
otrzymujesz od bibliotekarza, po okazaniu wykonanej pracy (przedkładasz dzienniczek). W dzienniczku
opisujesz tylko te książki, które wypożyczasz z grodziskiej biblioteki publicznej.
Krok III. Niespodzianka Po wypożyczeniu i opisaniu 10 książek, za swoją pracę otrzymujesz maskotkę,
Misia Krzysia i pracujesz dalej.
Krok IV. Meta Uczestnicy, którzy wypożyczą i opiszą 20 książek, zdobędą dwadzieścia pieczątek i złożą
w bibliotece Dzienniczek do dnia 23 kwietnia 2018 r., wezmą udział w konkursie na Najpiękniejszy
Dzienniczek Misia Krzysia.
Krok V. Nagrody Uroczyste podsumowanie i nagrodzenie uczestników nastąpi w maju podczas Tygodnia
Bibliotek, o czym będziemy informować na bieżąco w placówkach Biblioteki oraz na stronie internetowej:
www.biblioteka.grodzisk.pl Nagrody zapewnia Organizator.
Postanowienia końcowe Uczestnictwo w akcji Zaczytaj się z Misiem Krzysiem jest równocześnie akceptacją regulaminu oraz
wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych
przygotowywanych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Grodzisk Mazowiecki.
Dodatkowe informacje: Oddział dla Dzieci, tel. 22 734 79 07

