
Regulamin „Wakacyjnego Wyzwania Czytelniczego” 2020 

w Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu 
 

1. Organizatorem Wakacyjnego Wyzwania Czytelniczego, nazywanego dalej „WWCz” jest 

Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu. 

2. W „WWCz” może wziąć udział każdy samodzielnie czytający czytelnik Miejskiej Biblioteki 

Publicznej we Wrocławiu w wieku do 12 lat (decyduje rok urodzenia).  

3. Warunkiem udziału jest  posiadanie karty bibliotecznej MBP we Wrocławiu wystawionej na 

swoje imię i nazwisko oraz dostarczenie podpisanej zgody rodziców na udział w WWCz. 

[Załącznik 1 do regulaminu] 

4. Uczestnik po zgłoszeniu chęci udziału w WWCz otrzyma Legitymację „Wakacyjnego 

Wyzwania Czytelniczego”, w której będzie mógł zbierać naklejki. Na legitymacji zostanie 

zapisany numer karty bibliotecznej, która jest zarejestrowana na uczestnika. Legitymacja jest 

niezbędna do pobrania naklejki za oddane książki. 

5. W legitymacji WWCz znajdują się 3 drogi do wyboru, o różnym stopniu trudności (6, 12 lub 18 

książek do przeczytania). Można wybrać jedną lub wszystkie – zależy to od Uczestnika WWCz. 

Książki do przeczytania to literatura dla dzieci i młodzieży o dowolnej tematyce.  

6. Naklejki będzie można otrzymać za wypożyczenie i oddanie przeczytanej książki w danej 

bibliotece w okresie trwania akcji. 1 książka = 1 naklejka.  

7. Liczone i rejestrowane będą tylko te książki wypożyczone na imienne konto Uczestnika (nie 

będą brane pod uwagę książki wypożyczane na inne konta) w czasie trwania akcji. Ilość 

książek wypożyczanych na konto biblioteczne reguluje Regulamin MBP.  

8. Bibliotekarz może zweryfikować przeczytanie książki poprzez zadanie kilku pytań dotyczących 

treści.  

9. Za przejście wybranej ścieżki (wypełnienie jej naklejkami) Uczestnik otrzyma upominek . 

Upominek rzeczowy nie może być wymieniony przez Organizatora na pieniądze. Uczestnik 

może odbierać upominki w czasie trwania akcji. Po odebraniu upominku przez uczestnika, 

bibliotekarz oznaczy w legitymacji fakt odebrania upominku za daną drogę. 

10. Wakacyjne Wyzwanie Czytelnicze trwa od 1.07.2020 r. do 31.08.2020 r. 

11. Uczestnik ma również szanse otrzymać dodatkową nagrodę jeśli weźmie udział w 

uroczystości  podsumowania akcji wakacyjnych MBP we wrześniu 2020 r. – więcej informacji 

na stronie www.biblioteka.wroc.pl  

12. Ze względu na zagrożenie przedłużania się stanu epidemii koronawirusa w Polsce Organizator 

zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie i sposobie realizacji 

projektu, a także do odwołania projektu.  

 

http://www.biblioteka.wroc.pl/

