
REGULAMIN BIBLIOTECZNEGO KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA 

„Kocham Polskę” 

dla kl. III szkół podstawowych 

 

 

I. CELE KONKURSU: 

1. Włączenie młodzieży w świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości.  

2. Kształcenie umiejętności pięknego czytania. 

3. Promocja patriotycznej literatury dla dzieci  

4. Wzbudzanie zainteresowania historią Polski. 

5. Popularyzowanie literatury dla dzieci. 

II. PRZEBIEG KONKURSU:  

1. Konkurs zostanie przeprowadzony 9 maja 2016 o godz. 9
00 

 w MGOKiS  

w Stąporkowie. 

2. W konkursie biorą udział uczniowie klas III wytypowani przez wychowawcę  klasy 

we wcześniejszych eliminacjach ( po 2, 3 osoby) 

3. Uczniowie występują pojedynczo. Czytają na głos przygotowany przez siebie 

fragment tekstu tematycznie związanego z celem konkursu. 

4. Czas czytania tekstu dla każdego uczestnika wynosi 5 minut. 

5. Po konkursie uczniowie wyrażą plastyczną wizję czytanego tekstu. Prace plastyczne 

zostaną wyeksponowane w bibliotece. 

6. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych do celów organizacyjnych i marketingowych organizatora Konkursu zgodnie · z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 

poz. 926, ze zm.) . Uzyskane dane nie będą przekazywane innym podmiotom. 

7. Postanowienia końcowe. 

- uczestnik konkursu wyraża zgodę na późniejsze upublicznienie pracy plastycznej przez 

Organizatora na jego stronie internetowej. Nie wyklucza się wykorzystania prac do 

zilustrowania almanachu Życzenia dla Polski na kolejne 100 lat.  

- Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w publikacjach 

promujących MGOKiS w Stąporkowie bez uiszczania honorarium autorskiego 

- biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin 

- prace nie będą zwracane. 

III. ZASADY OCENIANIA: 

1. Uczestników konkursu ocenia jury. 

2. Ocenie podlega płynność, poprawność czytania, tempo, dykcja oraz ogólny wyraz 

artystyczny.  

3. Laureaci – zdobywcy I, II i III miejsca oraz uczestnicy wyróżnieni otrzymają nagrody. 

Komisja zastrzega sobie inny podział nagród. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy. 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA DO XII KONKURSU LITERACKIEGO 

 

Życzenia dla Polski na kolejne 100 lat  
 

UWAGA: Prace bez dołączonej prawidłowo wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia nie 

wezmą udziału w konkursie.  

 

 

PROSIMY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM  

 

AUTOR PRACY: 

 

Imię ................................................................. Nazwisko.........................................................  

 

Rok urodzenia ........................................ klasa........................................................................  

 

OPIEKUN PRAWNY ( dotyczy osoby niepełnoletniej): 

 

Imię ........................................................ Nazwisko…………...................................................  

 

……………………………………………….podpis autora pracy 

 

 ……………………………………………….podpis opiekuna prawnego 

 

ADRES DOMOWY: 

 

 ………………………………………...ulica ............................................................................ 

  

kod ........................................................ miejscowość................................................................  

 

Tel. .......................................................  

 

e-mail….......................................................................  

 

 

 

OŚWIADCZENIE: Przystępując do konkursu, przekazuję moją pracę oraz przenoszę pełne 

prawa autorskie do tej pracy na rzecz organizatorów konkursu. Przyjmuję również do 

wiadomości, że praca konkursowa nie podlega zwrotowi. Wyrażam zgodę na publikację 

mojego wizerunku przez MGOKiS w Stąporkowie zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997 r. O 

ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 883) 

 

 

 

. 


