ORGANITZA

RECORDA QUE
LA BIBLIOTECA
ESTÁ OBERTA TOT L’ESTIU

CONCURS
“LLEGIR EN ESTIU
TÉ PREMI”

BASES DEL CONCURS “LLEGIR EN ESTIU TÉ PREMI”
1. El concurs està dirigit a xics/xiques d’educació infantil a primària amb
carnet d’usuari de la Red de Lectura Pública Valenciana, en les següents categories:

A. Infantil (3,4 i 5 anys) - etiqueta blava (gomet blau, roig , verd)
B. Primer Cicle (1r i 2n Primària) - etiqueta blava (gomet groc i taronja)
C. Segón Cicle (3er i 4t de Primària) - etiqueta roja
D. Tercer Cicle (5è i 6è de Primària) - etiqueta verda
2. Es desenvoluparà entre els dies 22 de juny i 23 de juliol (ambdós inclosos). El
prèstec contarà del 22 de juny al 20 de juliol i la devolució, del 25 de juny al 23 de
juliol.
3. Si decidixes participar, has de vindre a la biblioteca i arreplegar la cartilla per al
concurs. Podràs triar i emportar-te en préstec fins a quatre llibres cada vegada que
vinges a la biblioteca i llegir-los on t’abellisca. Per a tornar-los no cal acudir tots
els dies a la biblioteca. Sempre que ho faces portaràs la teua cartilla, en ella et
posarem per cada llibre llegit un segell i al mateix temps rebràs un gomet que
pegaràs al lectómetre de la biblioteca. A més, per cada quatre llibres llegits
et donarem una participació que hauràs d’omplir i ficar dins d’una caixa per a
un sorteig final. Quants més llibres lligues, més opcions tens de guanyar
el sorteig!!!!!!
4. Els llibres vàlids per al concurs són els ubicats a la sala de lectura de
la biblioteca destinats a lectors d'infantil-juvenil, quedant exclosos els d'altres
biblioteques, els llibres de matèries, i els audiovisuals.
5. Cada lector/a ha d'escollir llibres aconsellats segons l’edat i el curs que hi
haja acabat; en qualsevol cas es podran llegir també llibres per edat
superior o d’acord a les caracteristiques de cadascún.
6. Tots els xiquets/xiquetes rebrán un diploma de participació en el concurs.
Els guanyadors rebrán a més un premi.
Hi haurá tres premiats per cada categoria.
•
El criteri de l'adjudicació de premis serà per mitjà d’un sorteig final entre
tots els participants dividits en les seues categories corresponents d'edat,
d'acord a l'esmentat en el punt 1.
7. Entre el 23 i el 24 de juliol deixaràs la cartilla en la biblioteca. El
sorteig i entrega de premits entre els participants serà el dijous 26 de juliol
a les 18:30h, en la biblioteca.
8. Per a més informació acudiu a la Biblioteca.
Tel .: 965.477.029 / e-mail: bibliopinoso@hotmail.com

.
LA BPM MAXI BANEGAS T’INVITA
ELS DIES 28 DE JUNY I 26 DE JULIOL,
A GAUDIR DELS ESPECTACLES
DE CONTACONTES

BON ESTIU!!!!!!

