Concurs “Súper Explorador literari”
Biblioteca Municipal de Sils
llibres que et proposem i omplir la butlleta corresponent. D’aquesta manera entraràs en el sorteig
Aquest estiu des de la Biblioteca Municipal de Sils d’un premi que es farà al setembre.
et convidem a convertir-te en un
JA ESTÀ?
Súper Explorador literari!
Sí, tot i que cal complir algunes condicions més:
La teva missió serà llegir durant tot l’estiu!  Cal tenir el carnet de la Biblioteca.
(Establim tan sols un màxim de 5 llibres!!!)
 Tot el que es llegeixi s’ha d’agafar de la Biblioteca.
COM PUC PARTICIPAR-HI?

BASES DEL CONCURS

Has d’escollir el mapa del color corresponent a la
teva categoria segons el curs que has acabat:






Mapa
Mapa
Mapa
Mapa
Mapa

rosa (P4 i P5)
blau: (1r i 2n)
vermell: (3r i 4t)
verd: (5è i 6è)
groc: (ESO)

I SI SÓC FORA DURANT L’ESTIU?
Pots endur-te fins a 15 llibres durant 30 dies! A
més, ens pots fer arribar les teves butlletes durant tots els dies que duri el concurs.
I QUAN ES FARÀ EL CONCURS?

Des del 27 de juny fins al 12 d’agost; i del 5 al 7
de setembre. (Des del 14 d’agost fins al 4 de setembre, ambdós inclosos, la biblioteca romandrà
Cada mapa té 5 estacions (illa, dofins, calave- tancada per vacances).
ra, sirenes i vaixell) corresponents als 5 llibres El divendres 8 de setembre farem el sorteig.
de la teva categoria que hauràs de llegir durant
l’estiu. Quan acabis un llibre acabaràs una estació Entregarem els premis el mateix dia 8 de sei hauràs d’omplir la butlleta amb les dades del lli- tembre a les 17:30h.
bre: Títol, protagonistes i argument. També hauràs de dir si t’ha agradat o no la lectura, i si la Per a més informació posa’t en contacte
recomanaries.
amb la biblioteca.
COM PUC GUANYAR EL CONCURS?
Per guanyar el concurs, has de passar per totes
les estacions, és a dir que hauràs de llegir els 5
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