
 

Regulamin konkursu na najciekawsze wydarzenie organizowane  

w ramach kampanii #NieZostawiamCzytelnika 

  

1 Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z 

siedzibą w Warszawie, adres ul. Konopczyńskiego 5/7, 00-335 Warszawa, 22 608 28 24,  e-

mail: biuro@sbp.pl.   

2 Przedmiotem konkursu jest jedno, wybrane przez bibliotekę - adresata konkursu wydarzenie 

organizowane w 2021 r. w ramach kampanii #NieZostawiamCzytelnika w terminie od 16 

czerwca do 25 października . 

3 Adresatami konkursu są biblioteki wszystkich typów działające na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej, finansowane ze środków publicznych i/lub stowarzyszeń, prywatnych lub innych 

podmiotów. Wydarzenia mogą być realizowane przez pojedyncze biblioteki lub wspólnie z 

innymi bibliotekami gminy/miasta/regionu na zasadach partnerskich. Inne typy instytucji 

(np. organizacje pozarządowe, domy kultury w skład których nie wchodzą biblioteki 

publiczne, samorządy lokalne) mogą brać udział w wydarzeniu realizowanym przez 

bibliotekę jako instytucje wspierające.   

4 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie do Biura ZG SBP w terminie do 31 

października 2021 r. w wersji elektronicznej na adres e-mail: konkurs@sbp.pl 

dokumentacji z realizacji wydarzenia w postaci dwóch załączników – formularza zgłoszenia 

(Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), który należy wysłać jako skan z podpisem 

kierownika instytucji oraz opisu wydarzenia (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu), 

który należy wysłać jako dokument Word.  

5 Realizacja wydarzenia będzie oceniana według następujących kryteriów:   

 zgodność założeniami programowymi kampanii #NieZostawiamCzytelnika,   

 oryginalność imprezy,   

 liczebność i różnorodność uczestników imprezy, ze szczególnym uwzględnieniem 

osób z niepełnosprawnościami (oceniana odpowiednio do zasięgu czytelniczego 

biblioteki),   

 zaangażowanie pracowników biblioteki, lokalnych struktur SBP oraz innych 

środowisk (partnerzy, sponsorzy, współorganizatorzy),   

  formy promocji imprezy i udział lokalnych mediów.  



6 Przewodniczący Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich powołuje Komisję Konkursową do 

oceny dokumentacji zrealizowanego wydarzenia. 

7 Komisja Konkursowa SBP ogłasza wyniki konkursu nie później niż 30 listopada 2021 roku.   

8 Przewodniczący SBP ustala termin i sposób przekazania nagród laureatom.  Każda z 

wyróżnionych bibliotek będzie mogła skorzystać z usługi tłumacza PJM na potrzeby 

jednego z planowanych przez siebie w przyszłości, działań. 

9 Biblioteka uczestnicząca w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych 

adresowych dla celów przeprowadzenia konkursu. Obejmuje to w szczególności zgodę na 

publikację nazwy i adresu biblioteki oraz nazwisk osób kierujących biblioteką i innych 

związanych z realizacją kampanii #NieZostawiamCzytelnika. 

10 Przesłanie dokumentacji zrealizowanego wydarzenia jest równoznaczne z udzieleniem 

Organizatorowi zgody na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nazwy i adresu biblioteki 

na portalu SBP, w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a także na 

wykorzystanie dokumentacji w celach promocyjnych i marketingowych.   

11 Dodatkowych informacji o konkursie udziela Małgorzata Dargiel-Kowalska: m.dargiel-

kowalska@sbp.pl   

  

Warszawa, 9  sierpnia 2021 r.  

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich  

  

  

  

  

  

  


