
Biblioteka Publiczna 
w Głogoczowie 

Postanowienia konkursowe 

1. Konkurs „ZBIERAJ PUNKTY II” jest przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej w  
Głogoczowie oraz czytelników Biblioteki Publicznej w Głogoczowie ( filia Miejskiej Biblioteki  
Publicznej w Myślenicach). 
 Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: 
- klasy 0-3 
- klasy 4-6 
 
2. Czas trwania: LUTY 2013 do CZERWIEC 2013 
 
3. Konkurs polega na zdobyciu jak największej liczby punktów w czasie trwania konkursu. Punkty 
zdobywa się poprzez  podanie prawidłowych odpowiedzi na pytania, jakie będą pojawiać się 1 raz w 
miesiącu. Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 15 (3 pytania x 5 miesięcy). Tematem przewodnim 
konkursu jest „Głogoczów” i tego zagadnienia będą w szczególności dotyczyć pytania.  
 
4. Pytania będą podawane najpóźniej do 5 dnia każdego miesiąca: 
- w wersji drukowanej w Bibliotece Publicznej w Głogoczowie 
- w wersji elektronicznej na www.glogoczow.pl -> bieżące projekty –> „ZBIERAJ PUNKTY II” 
 
5. Na prawidłowe odpowiedzi czekamy najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca (np. na 
pytania zadane w lutym 2013 - do 28.02.2013). Odpowiedzi należy dostarczyć do Biblioteki. Karty 
odpowiedzi można pobrać ze strony Biblioteki w serwisie glogoczow.pl oraz na miejscu. Poza  
odpowiedzią na pytania należy podać: Imię, Nazwisko, numer telefonu oraz klasę. Wskazówki do 
pytań  oraz podpowiedzi można znaleźć w artykułach na www.glogoczow.pl oraz w gazetce ściennej 
znajdującej się w Domu Kultury.  
   
6. Nagrody: 
- co miesiąc wśród osób, które złożyły prawidłowe odpowiedzi przeprowadzone zostanie losowanie 
 nagród książkowych  - w każdej kategorii wiekowej zostanie nagrodzona 1 osoba; 
- w finale konkursu, który odbędzie się najpóźniej do 14 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń 
(do 14 lipca), wśród osób, które zdobędą minimum 12 punktów, przeprowadzone zostanie losowanie 
nagród - w każdej kategorii wiekowej nagrodzone zostaną 3 osoby. 
Lista osób nagrodzonych, zarówno w comiesięcznych losowaniach jak i w losowaniu finałowym,  
znajdzie się w Bibliotece Publicznej oraz na www.glogoczow.pl. Nagrody można odbierać w Bibliotece 
osobiście.  
 
7. Konkurs jest realizowany przez Bibliotekę Publiczną w Głogoczowie oraz Stowarzyszenie 
Wspierania Inicjatyw Głogoczowa. Uczestnik wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska przez 
Organizatorów.  
 


