Les bøker som høver inn i skjemaet.
Kvar rekkje gjev eit lodd i trekninga.
Fullt skjema gjev ti lodd.
Kvar bok kan berre brukast i ei rute.
1.

premie: Saueskinnsfell

2.

Premie: Korg med div. påskegodt og
kinobillett

3.

Premie: Kinobillett og bokgåve

Skriv namn og tlf.nr på baksida.
Innleveringsfrist: laurdag 20. mars 2020

Ei bok du gler
deg til å lese

Ei bok frå ei
utstilling i
biblioteket

Ei bok med
GULT omslag

Sakprosabok

Ei bok på meir
enn 400 sider.

Ei bok i ein serie

Les ei bok for

Ei bok om ei
tenkt framtid

Diktbok

nokon andre

Ei oppvekstskildring

Filmatisert bok

Bok med handling
frå Vestlandet

Anbefal ei bok
til ein venn

Teikneserieroman

Ei barnebok

Ein bestseljar

Høyr ei lydbok
mens du gjer husarbeid

Ein biografi

Ei bok skrive på
nynorsk

Ein historisk
roman

Bok basert på ei Bok anbefalt av ein
sann historie
bibliotekar

Nordisk krim

Ei bok av ein de- Sjå ein film babutant frå 2015- sert på ei bok
2020

Ein kjekk vinterkonkurranse for vaksne!
Namn: ___________________________________________________________
E-post: ___________________________________________________________
Tlf: ______________________________________________________________

VinterlesBINGO, kort fortald:
Les bøker i vinter som høver med vår vintelesBINGO. Ved å fylle ut og levere dette
skjemaet er du med i trekninga av premiar.
Konkurransen er for deltakarar over 12 år.

Fyll inn forfattar og tittel i bingorutene etter kvart som du les. Ei bok kan berre
brukast i ei rute. Du kan fylle ut loddrett, vassrett eller diagonalt. Det er også
mogeleg å fylle heile brettet, viss du vil det.

Viss du treng tips til kva du skal lese i dei ulike rutene, så kom gjerne innom
biblioteket. Vi gjev gjerne boktips og vi vil jamleg lage utstillingar med bøker som
høver i bingorutene.

VinterlesBINGO varer frå 1. desember—31. mars. 2020. For å vere med i trekninga av premiar må skjemaet leverast til Stryn bibliotek innan 1. april.

Du kan levere på to måtar:
1.

Lever skjemaet i biblioteket

2.

Send skjemaet på e-post til postmottak.bib@stryn.kommune.no

Følg oss gjerne på facebook og instagram, eller besøk heimesida vår for
bokanbefalingar eller for å sjå kva som skjer på biblioteket i vinter.

