
  
 
Staň sa Knihobežníkom a vyhraj skvelé ceny pre seba aj svoju 
knižnicu!   
 
Do slovenských knižníc prichádza projekt, vďaka ktorému môžeš zažiť s knihami 
veľa dobrodružstiev. Príbeh knihy totiž nepíše len autor, ale vďaka 
Knihobežníkovi aj každý jej čitateľ.  
Ako môžeš súťažiť?  
Máš dve možnosti Najprv sa však zaregistruj na www.knihobeznik.sk :  
- možno máš doma knihy, ktoré len smutne odpočívajú na poličke a túžia po 
troche dobrodružstva. Uvoľni ich preto na nové partnerské miesto 
prostredníctvom www.knihobeznik.sk 

- alebo na tomto mieste nájdi akúkoľvek knihu a pridaj ju pod svoj profil na 
www.knihobeznik.sk 
 
Čím viac kníh tu uvoľníš alebo nájdeš, tým vyššia je tvoja šanca na výhru.  
Čo môžeš vyhrať?  
1. miesto: poukážka v hodnote 50 eur na nákup v Martinus.sk, termoska, 
hrnček, knihomoľská taška 
2. miesto: poukážka v hodnote 30 eur na nákup v Martinus.sk, termoska, 
hrnček, knihomoľská taška 
3. až 10. miesto: hrnček  
 
Pomôž vyhrať aj svojej knižnici!  
Knižnica, v ktorej bude do 8. marca 2016 uvoľnených najviac kníh, získava 
poukážku na nákup kníh v Martinus.sk v hodnote 300 eur. Navyše, všetci 
knihovníci z tejto knižnice dostanú aj knihomoľský hrnček  Pomôž svojej 
knižnici vyhrať poriadnu nádielku nových príbehov!  
 
Zoznam knižníc, kde nájdeš knihobežnícky stojan?  
STAROMESTSKÁ KNIŽNICA, Panenská 1 
STAROMESTSKÁ KNIŽNICA, Západný rad 5 
 
Pre viac informácií nám napíš na helpdesk@knihobeznik.sk  alebo sleduj našu 
stránku na Facebooku!  
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Pravidlá súťaže:  
Do súťaže budú zaradení všetci zaregistrovaní používatelia, ktorí v termíne od 
8.2. 201 do 8.3. 2016 cez www.knihobeznik.sk uvoľnia aspoň 1 knihu v jednom 
z partnerských miest projektu v knižniciach na Slovensku. Zároveň budú do 
súťaže pridaní aj tí, ktorí si knihu z partnerského miesta prihlásia k svojmu 
profilu ako čítanú na www.knihobeznik.sk.  

 
Čím viac kníh súťažiaci uvoľnia na nové partnerské miesto a čím viac kníh si z 
tohto miesta prihlásia k svojmu profilu ako čítané, tým väčšia je ich šanca na 
výhru. Víťaz bude vyžrebovaný spomedzi všetkých súťažiacich a budeme ho 
kontaktovať e-mailom v týždni od 14.3. 2016.  
Do súťaže budú tiež zaradené všetky knižnice zaregistrované ako partnerské 
miesta na www.knihobeznik.sk, ktorým v termíne od 8.2. 2016 do 8.3. 2016 
pribudne aspoň 1 uvoľnená kniha cez www.knihobeznik.sk. Víťaznou knižnicou 
sa stane tá, v ktorej bude v čase trvanie súťaže uvoľnených najviac kníh. 
Budeme ju kontaktovať e-mailom v týždni od 14.3. 2016.  
Prečítajte si o tom, ako sa pridávajú knihy do Knihobežníka podrobnejšie TU. 
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