Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Błażowej – filia
Nowy Borek zaprasza do mobilnej biblioteki.
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„Jedzie, jedzie Biblioteka
przedszkolaczek na nią czeka”

„Jedzie, jedzie Biblioteka
przedszkolaczek na nią czeka”

Mamo, Tato pracujecie i nie macie czasu aby
wybrać się z dziećmi do Biblioteki?
Jest rozwiązanie – Biblioteka przyjedzie do
Waszego Przedszkola!!!
Raz w tygodniu (w umówionym dniu i godzinie)
dzieci będą mogły wypożyczyć książeczki, które
oddadzą w następnym tygodniu.
Co musicie zrobić? – Niewiele
Tylko wyrazić zgodę i wypełnić kartę czytelnika.
A w wolnej chwili poczytać dziecku wypożyczoną
książkę.
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KILKA INFORMACJI

1. Aby Wasze dziecko mogło wypożyczać książki
musicie wyrazić na to zgodę wypełniając Kartę
Zapisu (dostępna w Przedszkolu na grupach).
Wypełnioną Kartę dostarczcie Paniom
Wychowawczyniom.
2. Na Karcie Zapisu podajcie kontakt (telefon,
e-mail)
3. Dostarczenie wypełnionej Karty Zapisu jest
jednoznaczne z akceptacją Regulaminu (dostępny
w Przedszkolu i na stronie internetowej
http://www.biblioteka.blazowa.net/
4. Na podane przez Was e-maile będą wysyłane
informacje o wizycie biblioteki, książkach, które
należy oddać, konkursach, itp.
5. W przypadku pytań zapraszam do kontaktu
mgbp_nowyborek@onet.pl lub w trakcie moich
wizyt w Przedszkolu
6. Pierwsza wizyta już 23 marca 2018 r. (piątek).
ZAPRASZAM
Joanna Bałutowska - Bialic
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