
 

 

Regulamin projektu  „Podbijam Bibliotekę” 

 

1. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st Warszawy, al. Solidarności 90, 01-003, zwana 

dalej Organizatorem wprowadza postanowienie regulaminowe dla projektu „Podbijam 

Bibliotekę”. Koordynatorem projektu jest Biblioteka dla Dorosłych i Młodzieży nr 91 

z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 11, 00-891.  

2. Celem projektu jest popularyzacja czytelnictwa wśród dorosłych i młodzieży od 15 roku 

życia. 

3. Okres realizacji projektu od 1 października 2022 roku do 31 marca 2023 roku. 

4. Uczestnikiem projektu może być młodzież od 15 roku życia, mająca status Czytelnika 

Biblioteki, w imieniu, którego występują i podpisują niezbędne dokumenty rodzice oraz 

osoba dorosła, która ma status Czytelnika Biblioteki. 

5. W ramach projektu Czytelnikom wydawane będą Karty Lojalnościowe. 

6. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

7. Zasady udziału w projekcie: 

a. Warunkiem udziału w projekcie jest posiadanie statusu Czytelnika Biblioteki 

i  wypożyczenie co najmniej jednej książki z księgozbioru Wypożyczalni dla Dorosłych 

i Młodzieży nr 91. 

b. W projekcie mogą wziąć udział również osoby już wcześniej zapisane do Biblioteki. 

c. Posiadanie Karty Lojalnościowej uprawnia do zbierania potwierdzeń [odcisk pieczęci]. 

d. Zasady wydawania potwierdzeń: 

 1 do 4 jednorazowo wypożyczone książki – 1 odcisk pieczęci 

 5 do 9 jednorazowo wypożyczonych książek – 2 odciski pieczęci 

 10 i więcej jednorazowo wypożyczonych książek – 3 odciski pieczęci  

e. Po uzbieraniu 10 potwierdzeń Czytelnik zostanie uhonorowany nagrodą niespodzianką, 

ustaloną przez Bibliotekę dla Dorosłych i Młodzieży nr  91. Nagrody rzeczowe nie 

podlegają zamianie na inne ani wymieniane na ekwiwalent pieniężny. 

f. Nagrodę będzie można odebrać wyłącznie osobiście w siedzibie Biblioteki przy 

ul. Chłodnej 11 w Warszawie. 



 

 

g. Czytelnikowi jednorazowo przysługuje jedna Karta Lojalnościowa. Po zebraniu kompletu 

potwierdzeń [10 odcisków pieczęci], Czytelnik może pobrać kolejną Kartę 

Lojalnościową. 

h. Wolna od podatku, zgodnie z artykułem 21 ustęp 1 punkt 68 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, jest „wartość wygranych w konkursach i grach 

organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, 

radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa 

i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług, jeżeli 

jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 złotych: 

zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług 

nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego 

pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności”. 

8. Regulamin projektu będzie dostępny w siedzibie Biblioteki dla Dorosłych i Młodzieży nr 91 – 

filii Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz na stronie internetowej 

podczas trwania projektu. 


