
Sodelujete lahko v knjižnicah v Tolminu, Kobaridu, Bovcu ali na Potujoči 
knjižnici.

Izpolnite kupon in ga do 8. decembra 2018 oddajte v knjižnici. Če boste 
prebrali več knjig, za vsako oddajte svoj kupon.

Če se boste v času akcije povzpeli tudi na kakšen hrib, na kupon odtisnite 
planinski žig. Kdor bo zbral največ žigov, bo ob zaključku akcije prejel 
posebno nagrado!

Nagrade za odrasle:                   Nagrade za otroke do 15. leta:

1. bon za športno opremo v vrednosti 40 €            1. bon za športno opremo v vrednosti 40 €
2. bon za športno opremo v vrednosti 30 €            2. bon za športno opremo v vrednosti 30 €
3. bon za športno opremo v vrednosti 20 €            3. bon za športno opremo v vrednosti 20 €

Nagradi za največ zbranih planinskih žigov:
■  bon za športno opremo v vrednosti 40 €            ■  bon za športno opremo v vrednosti 40 €

21. 9.–11. 12.
PREBERITE VSAJ ENO KNJIGO NA TEMO 

POHODNIŠTVA, GORA, ALPINIZMA
IN SODELUJTE V NAGRADNEM ŽREBANJU.

Nagradno žrebanje in 
srečanje z alpinistom ANDREJEM ŠTREMFLJEM bo

 v torek, 11. decembra 2018, v Knjižnici Tolmin.



Sodelujoči: Turizem Dolina Soče, Planinsko društvo Tolmin
Bralno akcijo podpira Stalni sekretariat Alpske konvencije ob sodelovanju z Info točko na Posoškem 
razvojnem centru v okviru Festivala Brati gore.
Akcija poteka ob Nacionalnem mesecu skupnega branja (8. 9.–8. 10.), Festivalu pohodništva Dolina Soče 
(21. 9.–7. 10.), Evropskem tednu športa (23. 9.–30. 9.) in v okviru Festivala Brati gore ter se zaključi 11. 12. 
na mednarodni dan gora.

Prostor za žig in/ali risbo:

Številka člana knjižnice
Ime in priimek 
Avtor knjige, ki ste jo prebrali 
Naslov knjige 
Zakaj bi jo priporočili v branje? Otroci, narišite, kar vam je bilo v knjigi všeč.

*

*Z vpisom podatkov in oddajo kupona se strinjate, da knjižnica vaše podatke hrani in uporabi za namene te akcije.

Leggere le montagne 
Lire les montagnes

Berge lesen 
Brati gor e

Reading mountains


