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Biblo udvælger en vinder blandt de 7-10-årige og de 11-14-årige i kategorierne ’bedste 
anmeldelse på skrift’ og ’bedste videoanmeldelse’.
Alle, der har anmeldt mindst 3 bøger, er desuden med i lodtrækningen om den sidste 
hovedpræmie, der gives til ’den heldige’.
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De fem vindere af hovedkonkurrencen får hver en iPad Mini og en masse fede bøger.
 
Når du har lavet din første anmeldelse, er du også med i lodtrækningen om bogpræmier. 
Vi trækker en vinder hver dag under hele Sommerbogen! 

Se mere på biblo.dk og på dit lokale bibliotek.  

Alle børn mellem 7 og 14 år kan deltage i Sommerbogen.
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SÅDAN GØR DU
1. Læs en bog, du selv har valgt
2. Find bogen på biblo.dk og klik på ’Lav en anmeldelse’
3. Skriv din anmeldelse eller upload en video
4. Gentag trin 1-3 med mindst 3 forskellige bøger 
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