Pridruži se Poletavcem – poletnim bralcem
in si pridobi super navado ter super nagrado:

Sodeluj v nagradnem žrebanju za glavno nagrado:

ime in priimek: ..........................................................
letnica rojstva: ...........................................................
št. članske izkaznice: ..................................................
e-naslov*: ..................................................................
*Vpiši, če želiš povabilo na zaključno prireditev, kjer te čaka majica!
S podpisom potrjujem, da se strinjam s Pravili sodelovanja v nagradnem
žrebanju projekta Poletavci – poletni bralci, ki so javno dostopna na spletni
strani Mestne knjižnice Ljubljana www.mklj.si.

Mestna knjižnica Ljubljana je nosilka bralnega projekta Poletavci – poletni
bralci za spodbujanje bralnih navad med otroki.
Pri projektu sodelujejo:

Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica,
Knjižnica Črnomelj, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, Knjižnica Jurij Vega
Dol pri Ljubljani, Knjižnica Litija, Knjižnica Logatec, Knjižnica Medvode,
Knjižnica Miklova hiša Ribnica,Knjižnica Šentjur, Lavričeva knjižnica
Ajdovščina in Ljudska knjižnica Metlika.
Projekt podpirajo:			

Projekt Poletavci je prejel Priznanje Slovenske sekcije IBBY 2014.

podpis starša oz. skrbnika: .......................................................

Če si star(-a) med 7 in 12 let in član(-ica) knjižnice, si med
poletnimi počitnicami, ki so dolge kar 68 dni, izbereš 30 dni
in vsak dan pol ure bereš.

Karkoli si želiš: knjige, časopisne članke, revije, stripe, turistične vodnike, recepte …

V seznam bralnih dni vpiši, kaj si bral(-a). Mama, oče, babica,
dedek, starejši brat ali sestra, teta ali stric pa s svojim podpisom potrdijo, da si res bral(-a) pol ure na dan.

Vpiši svoje podatke na hrbtno stran seznama in ga najkasneje do 12. septembra oddaj v knjižnico ali pošlji po pošti na
naslov:
KNJIŽNICA ŠENTJUR
Mestni trg 5B, 3230 Šentjur
»za Poletavce«
ali na:
knjiznicasen@sen.sik.si

Dobiš super navado in super nagrado: branje in majico, ki jo
skupaj s priznanjem dobiš na zaključni prireditvi konec septembra.

Vse o Poletavcih spremljaj na spletni strani knjižnice.
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naslov knjige, stripa, revije, časopisa ...

podpis
odrasle osebe

