
POLETNI NAGRADNI
KVIZ

                    - Reši kviz in osvoji lepo knjižno nagrado -
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1. Mrežo Medobčinske splošne knjižnice Žalec spleta:
a)  10 knjižnic
b)  11 knjižnic
c)   8 knjižnic

2. Kako se imenuje portal, na katerem lahko poiščemo knjige, ki so v knjižnici?
a)  Cobiss
b)  Moje knjige
c)  Arnes

3. V knjižnici si za razliko od knjigarn lahko knjige:
a)   kupimo
c)   izposodimo

4. Koliko knjig si lahko izposodiš naenkrat?
a)  5
b)  10
c)  neomejeno

5. Kako se imenuje projekt branja, ki ga skupaj z Javno agencijo za knjigo RS pripravljamo za  
 sedmošolce?
a)  Rastem s knjigo
b)  Berem knjigo
c)  Bralna značka

7-15 LET

Za vse brihtne
glavce



6. Na katerih družabnih omrežjih nas najdeš?
a)  Snapchat
b)  Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest
c)   Tumblr

7. Članstvo je za vse do 18. leta starosti:
a)  brezplačno
b)  plačljivo

8. Knjige v knjižnici so zložene po ...
a)   abecedi
b)   barvi
c)   velikosti

9. Kakšen je pravilen naslov trenutno zelo branega mladinskega dela?
a)  Dnevnik nabritega mulca
b)  Dnevnik nabritega malčka
c)  Dnevnik nabritega najstnika

10. Kaj so e-knjige?
a)  knjige, katerih naslov se začne na črko e
b)  knjige v elektronski obliki, namenjene zlasti za branje na e-bralniku
     ali drugih elektronskih napravah
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Splošni pogoji sodelovanja 

Nagradni poletni kviz poteka
od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020.

V nagradnem poletnem kvizu
lahko sodelujejo vsi v
starostni skupini od 7. do 15.
leta, ki pravilno rešijo poletni
nagradni kviz in ga oddajo v
svoji knjižnici do 31. 8. 2020.

Med vsemi sodelujočimi, ki
bodo poslali pravilne rešitve
kviza, bomo izžrebali 3
prejemnike knjižnih nagrad.
Nagrajence bomo o nagradah
obvestili po klasični pošti.

Vsak udeleženec med 7. in
15. letom sodeluje tako,
da pravilno obkroži vseh 10
vprašanj nagradnega
poletnega kviza in ga odda v
eni izmed enot Medobčinske
splošne knjižnice Žalec
do 31. 8. 2020.

Vsak udeleženec, ki sodeluje
v nagradnem poletnem kvizu,
mora za uvrstitev v žrebanje
izpolniti obrazec z
naslednjimi podatki: ime,
priimek, naslov in podpis
starša ali skrbnika.

Udeleženci, ki na zastavljena
vprašanja ne odgovorijo
pravilno, se ne morejo
uvrstiti v nagradno žrebanje.

Žrebanje bomo izvedli 2. 9.
2020, nagrajenci bodo o tem
obveščeni po klasični pošti.
Nagrado bodo lahko
nagrajenci prevzeli v enoti
Žalec.

S podpisom na obrazcu
poletnega nagradnega kviza
dovoljujete, da organizator
uporabi osebne podatke
izključno za namen
obveščanja o morebitni
nagradi poletnega
nagradnega kviza.
Podatki se uporabljajo in
shranjujejo skladno z
Zakonom o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP-1-UPB-1, Ur.
l. RS, 
št. 94/2007) in Splošno
uredbo o varstvu podatkov
(GDPR).

Organizator nagradnega kviza
je Medobčinska splošna
knjižnica Žalec, Aškerčeva 9a,
3310 Žalec.
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NAGRADNI POLETNI KVIZ

IME IN PRIIMEK                                                                         STAROST
…………………………………………………………………………                       .................
ULICA
………………………………………………………………………………
POŠTNA ŠTEVILKA
……………………….....
KRAJ
………………………………………………………………………………
DATUM
…………………………………
PODPIS STARŠA ALI SKRBNIKA

………………………………………………………………………………

Prosimo, izpolnite z velikimi tiskanimi črkami.


