
Regulamin konkursu „Czytelnik miesiąca”, „Czytelnik roku” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku. 

 

2. Do udziału w konkursie uprawnieni są wszyscy odwiedzający agendy Biblioteki Uniwersyteckiej 

przy ul. Ciołkowskiego 1K (Instytut Chemii - Czytelnia Ogólna i Wypożyczalnia) i przy ul. Akademickiej 

2 (Czytelnia Humanistyczna). 

 

3. Celem konkursu jest promocja Biblioteki Uniwersyteckiej i propagowanie czytelnictwa. 

 

4. Każdy Uczestnik konkursu otrzymuje imienną kartę umożliwiającą zbieranie pieczątek przy 

odwiedzinach w Czytelniach i Wypożyczalni Biblioteki Uniwersyteckiej. 

 

5. Uczestnik może zebrać maksymalnie trzy pieczątki w ciągu jednego dnia (po jednej z każdej agendy 

– Czytelnia Humanistyczna, Czytelnia Ogólna, Wypożyczalnia). 

 

6. Uczestnik może brać udział w Konkursie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega 

przeniesieniu na inne osoby. 

 

7. Karta wydawana jest na okres miesiąca. 

 

8. Uczestnik, który w ciągu miesiąca najczęściej korzystał ze zbiorów Biblioteki, otrzyma nagrodę 

ufundowaną przez sponsora (co miesiąc sponsor oraz nagroda może ulec zmianie). 

 

9. Czytelnikiem roku zostanie użytkownik, który w roku akademickim 2015/2016 najczęściej korzystał 

ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej. Czytelnik roku otrzyma nagrodę główną: Tablet TERRA 90 

GOCLEVER TAB I921 (ufundowaną przez jedną z białostockich firm komputerowych). 

 

10. Uczestnik powinien przekazać kartę ostatniego dnia każdego miesiąca w jednej z agend Biblioteki 

Uniwersyteckiej przy ul. Ciołkowskiego 1K (Instytut Chemii - Czytelnia Ogólna i Wypożyczalnia) i przy 

ul. Akademickiej 2 (Czytelnia Humanistyczna).  



 

11. Wynik konkursu „Czytelnik miesiąca” będzie podany do 5 dnia każdego miesiąca na stronie 

internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej http://bg.uwb.edu.pl/. 

 

12. Przystępując do konkursu Uczestnik w razie wygranej wyraża zgodę na umieszczenie jego danych 

osobowych na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej http://bg.uwb.edu.pl/. 

 

13. Powiadomienie o wygranej zostanie przesłane drogą mailową wraz z informacją dotyczącą 

odbioru nagrody. 

 

14. Konkurs trwa od 9 listopada 2015 r. do końca czerwca 2016 r. (okres trwania roku 

akademickiego). 

 

15. Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania konkursu „Czytelnik miesiąca”, „Czytelnik roku”, 

jak również określa prawa i obowiązki jego Uczestników. 
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