
LOGOGRYF LITERACKI „NIEPODLEGŁA” 
 

W Bibliotece ukryto dwadzieścia sześć plakatów przedstawiających okładki znanych książek. Znajdź je 

wszystkie oraz zwróć uwagę na przyporządkowane do nich numery. Te same numery znajdują się w 

rzędach diagramu, który masz przed sobą. Pamiętaj że musisz zastanowić się, co tu wpisać. Imię? 

Nazwisko autora książki? Jedno ze słów jej tytułu? A może nazwę serii, której jest częścią? Wybór 

należy do Ciebie. Jeśli wszystko prawidłowo odgadniesz odczytaj pytanie z kolorowych kratek, a 

odpowiedź wpisz na kuponie poniżej.  

 

Po rozwiązaniu krzyżówki. Wypełnij poniższy kupon i oddaj krzyżówkę bibliotekarzowi. 

 

KUPON KONKURSOWY 

Odpowiedź  

 

 

Imię i Nazwisko 

 

 

Nr karty czytelnika 

Tel. kontaktowy  

 

Adres e-mail 

 

 

Regulamin konkursu „Niepodległa” 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga 

- Południe m.st. Warszawy, Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 55. 

2. Konkurs rozpoczyna się 11.11.2018 r. i trwać będzie do 31.01.2019 r.  

 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Celem konkursu jest upamiętnienie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.  

2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży (8-16). 

3. Uczestnik konkursu otrzymuje od bibliotekarza kartę z krzyżówką, którą należy uzupełnić 

tytułami i autorami książek, których okładki zostały rozmieszczone w różnych miejscach 

biblioteki.  

4. Po rozwiązaniu krzyżówki. Wypełnij kupon i oddaj krzyżówkę bibliotekarzowi. 

 

Wyniki konkursu i nagrody: 

1. Rozwiązanie konkursu nastąpi 14.02.2019 r.  

2. Jury spośród dostarczonych kuponów wylosuje pięć. 

3. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana 

Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy (http://www.bppragapd.pl) i facebooku. 

Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo. 

4. Zwycięzcy otrzymają nagrody niespodzianki. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent 

pieniężny. Dla wszystkich biorących udział w konkursie przewidziane są dyplomy uczestnictwa. 

5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów 

konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i ich poprawiania. Zgodnie z: „Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em 

poinformowana/y o przysługującym mi prawie do dostępu do treści moich danych i ich 

poprawieniu”. 

6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione 

podmiotom trzecim. 


