Datum Naslov
(knjiga,
revija, časopis)

Poletni bralni izziv

strip,

1.
2.

Pravila sodelovanja:

3.



sodelujete

lahko

Ime in priimek:

predšolski

in

osnovnošolski otroci,

4.



5.

Številka članske izkaznice:

med poletnimi meseci beri 15 dni, ki si
jih izbereš sam, vsaj 15 minut na dan,

6.



7.

v seznam bralnih dni vpiši, kaj si

e-naslov starša/druge odrasle osebe:

bral/-a,


8.

starši ali druge odrasle osebe vpišejo v
seznam, kaj so brale otroku,

9.


10.

zberi vsaj dva žiga (to pomeni 2 obiska
z izposojo vsaj ene knjige ali drugega

11.

gradiva v Knjižnici Franca Ksavra Meška

12.

Datum:_____________

Ormož oziroma v krajevni knjižnici),

13.



14.

na zadnji strani je prostor za risbico

sodeluje v Poletnem bralnem izzivu in dovoljujem

najljubše knjige ali druge vtise,

15.



Podpis starša ali druge odrasle osebe:



izpolnjeno

zloženko

oddaj

S podpisom se strinjam, da moj otrok ali varovanec
Knjižnici Franca Ksavra Meška Ormož, da zbira, obdeluje

do

16.

in hrani zgoraj navedene osebne podatke. Seznanjen sem,
da lahko obdelavo osebnih podatkov kadar koli pregledam,

septembra v knjižnici,

zahtevam njihov popravek ali prekličem to soglasje.

čaka te presenečenje.

bralnega izziva 2019 in jih uporabila izključno za namene

Knjižnica bo zbrane podatke hranila do izteka Poletnega
obveščanja o dobljeni nagradi ter v statistične namene v
skladu z veljavno zakonodajo. Podatki se ne izvažajo v
tretje države.

Prostor za žige:

Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož
Žigrova ulica 6b
2270 Ormož
Tel. št.: 02/741 55 84
ponedeljek, torek, sreda in petek: 8.00-17.00
četrtek: 8.00-19.00
sobota: 8.00-13.00
Poletni delovni čas:
ponedeljek, torek, sreda in petek: 8.00-16.00
četrtek: 8.00-19.00
sobota: zaprto
Knjižnica Središče ob Dravi
ponedeljek, sreda, četrtek: 13.00-18.00
Poletni delovni čas:
sreda: 14.00–18.00
Knjižnica Sveti Tomaž
ponedeljek, sreda: 13.00-18.00
petek: 8.00-13.00
Poletni delovni čas:
sreda: 8.00-13.00
Knjižnica Ivanjkovci
Ponedeljek: 9.00-14.00
Torek, četrtek: 13.00-18.00
Poletni delovni čas:
torek: 14.00-18.00

Prostor za risbico najljubše knjige
ali druge vtise:

POLETNI
BRALNI IZZIV

15 DNI, 15 MINUT NA DAN

