
                        

POWIATOWY  KONKURS  CZYTELNICZY O TYTUŁ MISTRZA PIĘKNEGO CZYTANIA 

pt. „ŚWIERSZCZ ZA KOMINEM”. 

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO. 

 

I. Organizatorem konkursu jest Biblioteka im. M. Skłodowskiej – Curie w Policach i 

Oddział dla Dzieci. 

II. Celem konkursu jest: 

- propagowanie kultury czytelniczej 

- kształtowanie umiejętności pięknego czytania 

- popularyzacja książek dla dzieci znajdujących się w zbiorach biblioteki 

- wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu 

- uczenia rywalizacji w miłej atmosferze 

III. Zasady uczestnictwa: 

1.  Konkurs adresowany jest do uczniów klas I, II, III  szkół podstawowych z terenu 

powiatu polickiego 

- uczestnicy są wytypowani przez wychowawcę (1 osoba z klasy) 

- uczestnicy konkursu przygotowują fragment ulubionej legendy, ulubionego 

opowiadania, podania ludowego ,który  opisuje  historię, piękno Polski. 

2.  Zadaniem konkursowym będzie przeczytanie przygotowanego wcześniej fragmentu 

książki i oczarowanie komisji i słuchaczy. 

 3.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych. („Administratorem  danych osobowych jest Biblioteka im. M. 

Skłodowskiej-Curie w Policach, która przetwarza dane osobowe w celu realizacji 

promocji biblioteki i czytelnictwa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 



jednakże niezbędne do udziału w konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do danych i 

ich poprawiania”), zgoda na wykorzystanie wizerunku wraz z danymi osobowymi i na 

udostępnienie ich w mediach (prasa, telewizja lokalna, Facebook 

http://www.facebook.com/Biblioteka-im.Marii-Sklodowskiej-Curie-w-Policach i 

stronie biblioteki http://www.biblioteka.police.pl/ oraz akceptacja Regulaminu. 

4.  Zgłoszeniem uczestników wraz z przygotowanym tekstem i wypełnioną kartą 

zgłoszenia (Załącznik nr 1) w Oddziale dla Dzieci do dnia 20. 11.2018 r. w godzinach 

otwarcia placówki. 

IV. Kryteria oceny: 

1. Laureaci zostaną wyłonieni na podstawie prezentacji przeczytanego tekstu, zgodnie 

z przyjętymi przez komisję zasadami. Odczyt przygotowanego fragmentu nie może 

trwać dłużej niż 3 minuty. Komisja ma prawo przerwać czytany tekst w dowolnym 

momencie. 

 2. Jury oceniać będzie : 

- technikę czytania: (płynność, poprawność, artykulację głosek, tempo czytania) 

- środki artystycznego przekazu: (pauzowanie, modulację głosu, akcent zdaniowy, 

mimikę, kontakt z odbiorcą). 

3. Poszczególne składniki oceny punktowane będą w skali od 1 – 5 . Suma zdobytych 

punktów wyłoni zwycięzców konkursu. 

4. Komisja powołana przez organizatora Konkursu Czytelniczego przyzna nagrody 

książkowe za zajęcie I, II, III miejsca i wyróżnienia. 

V. Finał konkursu: 

Finał konkursu odbędzie się 26 listopada o godz. 10. 00 w Dziale Regionalnym (I piętro 

Biblioteki w Policach, ul. Wojska Polskiego 15). 

Police, dn. 04. 10. 2018  r.                                                          Kasprzak Renata 

                                                                                             Kierownik Oddziału dla Dzieci                

                                                        

                         


