


Zasady zabawy  „Niekoniecznie duże po książkę podróże”:

• Podczas wizyty w którejkolwiek z naszych placówek, wypożycz książkę i poproś bibliotekarkę o Kartę 

Uczestnika Zabawy „Niekoniecznie duże po książkę podróże”

• Na Karcie Uczestnika Zabawy otrzymasz pieczątkę biblioteki, którą właśnie odwiedziłeś. Za każdą 

pieczątkę  otrzymujesz jeden punkt. Zebranie kompletu 6 pieczątek z wszystkich placówek bibliotecznych 

to dodatkowe 5 punktów.

• Oddaj Kartę Uczestnika Zabawy opatrzoną Twoim imieniem i nazwiskiem oraz adresem e-mail lub 

numerem telefonu kontaktowego w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu lub 

jednej z jej filii.

Pamiętaj: 

• uczestnikiem zabawy możesz zostać, jeśli masz Kartę Czytelnika wydaną przez Miejską i Powiatową 

Bibliotekę Publiczną lub dowolną jej filię, 

• na trasie  Niekoniecznie dużych po książkę podróży, oprócz biblioteki w Nowym Tomyślu, znajdują się jej 

filie w  Borui Kościelnej > Bukowcu> Jastrzębsku Starym > Sątopach > Wytomyślu, 

• planując wizytę w którejkolwiek bibliotece, sprawdź wakacyjne godziny jej otwarcia.

Biblioteki odwiedzać możesz  od 1 lipca do 31 sierpnia2021.

Na Twoją Kartę Uczestnika Zabawy czekamy do 15 września 2021.

Wyniki zabawy ogłosimy  22 września 2021 na bibliotecznym Facebooku, stronie  www.bibliotekant.pl

Laureatów poinformujemy także telefonicznie lub mailowo.
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