REGULAMIN QUIZU
„4 na 4 z Kicia Kocią”
I. Organizator
Quiz „4 na 4 z Kicią Kocią” (zwany dalej quizem) organizowany jest przez Filię nr 4 Biblioteki
Miejskiej im. Jana Kasprowicza, ul. Poprzeczna 29, 88-100 Inowrocław.
II. Zasady
1. Quiz trwa od 4 do 17 stycznia 2021 r. włącznie.
2. Celem quizu jest popularyzacja literatury dziecięcej, dostępnej w placówkach Biblioteki, wśród
młodszych dzieci, sprawdzenie swojej spostrzegawczości i znajomości treści książeczek Anity
Głowińskiej, a przede wszystkim dobra zabawa dla dzieci i ich rodziców lub opiekunów.
3. Zadaniem uczestników quizu jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na pytania dotyczące
czterech pozycji z serii „Kicia Kocia” autorstwa Anity Głowińskiej: „Kicia Kocia i straszna burza”,
„Kicia Kocia na plaży”, „Kicia Kocia na traktorze” oraz „Kicia Kocia. Zima”. Tylko jedna
odpowiedź jest prawidłowa.
III. Uczestnicy
1. Uczestnikami quizu mogą być dzieci w wieku 5-7 lat, przy pomocy osoby dorosłej - rodzica lub
opiekuna prawnego.
1. Do quizu mogą przystąpić wszyscy, którzy:
- zapoznają się z regulaminem,
- podadzą dokładne dane osobowe - imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko rodzica lub
opiekuna prawnego, numer telefonu i adres e-mailowy (Administratorem danych
osobowych jest Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza z siedzibą ul. Kilińskiego 16, 88100 Inowrocław),
-wykonają zadania quizowe na stronie internetowej Biblioteki
(www.jan kasprowicz.bmino.pl).
3. Każdy uczestnik może wziąć udział w quizie tylko raz.
4. Poprzez udział w quizie uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora na stronie
internetowej Biblioteki Miejskiej oraz na Facebooku Biblioteki Miejskiej imion i nazwisk
zwycięzców.
IV. Nagrody
1. Nagrodami w quizie są m.in.: gadżety biblioteczne, gry, książeczki, puzzle, kolorowanki.

2. Zwycięzcami będą dzieci, które udzielą prawidłowych odpowiedzi na wszystkie pytania
oraz podadzą pełne i poprawne dane kontaktowe. Ogłoszenie wyników nastąpi
w poniedziałek 18 stycznia 2021 r. na stronie internetowej i na Facebooku Biblioteki.
Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo o wygranej. Nagrody będą do
odbioru w Filii nr 4 Biblioteki Miejskiej ul. Poprzeczna 29, do 25 stycznia 2021 r. włącznie
w godzinach otwarcia placówki. Nagród nie wysyłamy pocztą.
IV. Postanowienia końcowe
1. W kwestiach dotyczących przebiegu quizu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem,
głos rozstrzygający należy do Organizatora.

