
Regulamin Wyzwania Czytelniczego Biblioteki Miejskiej w Łodzi 

"W 12 miesięcy dookoła świata" 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Wyzwanie czytelnicze jest organizowane pod nazwą „W 12 miesięcy dookoła świata” i jest 

zwane dalej: "Wyzwaniem". 

2. Organizatorem Wyzwania jest Biblioteka Miejska w Łodzi, zwana dalej „Biblioteką”. 

3. Sponsorem nagród w konkursie jest Biblioteka Miejska w Łodzi oraz jej partnerzy (zwani 

dalej „Sponsorem”). 

4. Wyzwanie zostanie przeprowadzone w terminie 01.01.2021 – 31.12.2021r., zwycięzcy 

zostaną ogłoszeni w dniu 10.01.2022 r. 

5. Celem wyzwania jest rozwijanie i promocja czytelnictwa, w szczególności literatury 

powszechnej i pięknej, wśród czytelników Biblioteki Miejskiej w Łodzi. 

 

§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Wyzwanie przeznaczone jest dla czytelników i sympatyków Biblioteki Miejskiej w Łodzi. 

2. Uczestnikiem może zostać każda osoba zarejestrowana w Bibliotece Miejskiej w Łodzi i 

posiadająca biblioteczną „Fiszkę”. 

3. Aby wziąć udział w wyzwaniu należy pobrać ze strony internetowej Biblioteki Miejskiej w 

Łodzi formularz, „Kartę pokładową” i uzupełniać ją o przeczytane w wyzwaniu pozycje 

książkowe. W ciągu roku należy wypożyczyć i przeczytać co najmniej 6 książek, 

reprezentujących literatury 6 kontynentów. Wybór tytułów jest dowolny. Wskazane w opisie 

wyzwania pozycje są jedynie rekomendacją.  

 

§ 3 

NAGRODY 

1. Uczestnicy, którzy wypożyczą i przeczytają minimum 6 książek, zgodnych z poniższym 

regulaminem, mogą wziąć udział w konkursie z nagrodami.  

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie będzie nadesłanie skanu wypełnionej „Karty 

pokładowej”, zgody na uczestnictwo oraz krótkiej, kilkuzdaniowej odpowiedzi na pytanie: 

„Która z poznanych w wyzwaniu literatury okazała się dla mnie największym odkryciem?”. 



Zgłoszenie należy wysłać do 31.12.2021 na adres promocja@biblioteka.lodz.pl w temacie 

podając nazwę „Wyzwanie czytelnicze 2021”. 

3. Komisja konkursowa wybierze najciekawsze odpowiedzi w dwóch kategoriach wiekowych 

– dzieci/młodzież oraz dorośli.  

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 10 stycznia 2022 r. Laureaci zostaną 
poinformowani o pozytywnej weryfikacji drogą mailową.  
 
5. Laureaci wyzwania będą mogli odebrać swoje nagrody, ufundowane przez sponsora, 

osobiście w siedzibie Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy placu Wolności 4.  

 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w regulaminie wyzwania. 
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