Regulamin regionalnego konkursu czytelniczego „Czy znasz...?”
dla klas I-III szkoły podstawowej
Organizator konkursu:
Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu
ul. Sienkiewicza 5
22-400 Zamość
Tel. 84 638 49 39, www.bipe.pl
Adresaci konkursu: uczniowie szkół podstawowych klas I-III z powiatów:
zamojskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego i tomaszowskiego.
Termin konkursu:
• I etap powiatowy – 09.05.2018 r.
• II etap regionalny – 29.05.2018 r.
Cele konkursu:
 rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci,
 zachęcanie do czytania,
 przybliżenie twórczości znanych bajkopisarzy,
 kształtowanie wrażliwości czytelniczej dziecka.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
• zgłoszenia do konkursu należy dokonać (telefonicznie lub osobiście)
w terminie do 4 maja 2018 r . do właściwej placówki Biblioteki Pedagogicznej
w Zamościu lub Filii w Biłgoraju, Hrubieszowie i Tomaszowie Lub.,
• do konkursu może przystąpić maksymalnie pięciu uczniów z jednej szkoły,
• konkurs w formie testu wiedzy odbędzie się:
- I etap - powiatowy 09 maja 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie właściwej Biblioteki
Pedagogicznej - w Zamościu, Biłgoraju, Hrubieszowie, Tomaszowie Lub.,
- II etap - regionalny 29 maja 2018 r. o godz. 10.00 w Bibliotece Pedagogicznej
w Zamościu,
• pytania konkursowe zostaną przygotowane w oparciu o wykaz literatury (zał.
nr 1),
• warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i podpisanie karty
zgłoszenia.

Kryteria oceny:
•
•
•

oceny odpowiedzi uczestników konkursu dokona jury powołane przez
Organizatora wg wcześniej przygotowanej punktacji,
do II etapu przechodzi nie mniej niż 30 osób z największą liczbą punktów,
wygrywa osoba, która zdobędzie największą ilość punktów w II etapie
konkursu,

•

w przypadku, gdy uczestnicy zdobędą taką samą ilość punktów (w II etapie),
zostanie przeprowadzona dogrywka, która będzie składać się z testu i trwać
15 minut.

Nagrody:
• Laureaci o najwyższej liczbie punktów otrzymają atrakcyjne nagrody
niespodzianki,
• uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 29 maja 2018 r. w siedzibie Biblioteki
Pedagogicznej w Zamościu.
Postanowienia końcowe:
• ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub przedłużenia
KONKURSU w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
• Przystąpienie uczestnika do KONKURSU jest równoznaczne z akceptacją
treści niniejszego REGULAMINU.
• W związku z organizacją KONKURSU (tworzenie listy uczestników,
ogłoszenie wyników, publikację wizerunku w mediach) rodzic lub opiekun
prawny dziecka zgłaszający UCZESTNIKA KONKURSU wyraża zgodę
na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Ustawa
z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.
926 z poźn. zm.). Dane osobowe UCZESTNIKÓW KONKURSU będą
wykorzystywane tylko i wyłącznie dla potrzeb KONKURSU.
• Wszelkie dodatkowe koszty związane z uczestnictwem w konkursie
np. dojazdy pokrywa UCZESTNIK.
• ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione.
W sprawach nieobjętych Regulaminem decyduje Organizator.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji i Wspomagania
Edukacji w Zamościu oraz pracownicy Filii w Biłgoraju, Hrubieszowie, Tomaszowie
Lub.
Osoby do kontaktu:
Alicja Piskorska
Anna Mandziuk
Anetta Sienkiewicz
tel. 84 638 49 39 wew. 25

