
II POWIATOWY KONKURS CZYTELNICZY 
 

 

„Przeczytałem tę książkę” 

 
pod honorowym patronatem 

 

WOJTA GMINY TOMASZÓW MAZ. 

oraz 

STAROSTY TOMASZOWSKIEGO 

 

Patronat medialny: 

„Tomaszowski Informator Tygodniowy” 

Patronat wspierający: 

Fundacja „BO WARTO” 

 

 

 

1. Organizator:  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smardzewicach 

 

2. Cele konkursu: 

-obchody Światowego Dnia Książki 23 kwietnia, 

-popularyzacja czytelnictwa i literatury; 

-inspirowanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych; 

-zachęcanie do aktywności twórczej; 

-kształcenie umiejętności pięknego czytania; 

-poszanowanie zasad uczciwej rywalizacji. 

 

3. Uczestnicy: 

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.  

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie listu do kolegi/koleżanki zachęcającego 

do przeczytania ulubionej książki.  
 

 

4. Zasady uczestnictwa: 

1. Uczniowie piszą list zachęcający kolegę/koleżankę do przeczytania ulubionej książki 

spoza kanonu lektur obowiązkowych. 

2. Tekst powinien być w wersji drukowanej, do 2 stron formatu A4, czcionka 14 Times 

New Roman, 1 odstęp między wierszami.  

3. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 prace. 

4. Praca konkursowa na odwrocie powinna być opatrzona metryczką zawierającą 

następujące dane: 

• imię i nazwisko autora, 

• klasa, 

• nazwa, adres i telefon szkoły, którą reprezentuje autor, 

• nazwisko nauczyciela – prowadzącego, pod którego kierunkiem praca została 

zrealizowana. 

 



5. Do prac należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka 

 i publikacje pracy wg załącznika nr 1 i 2 oraz  załącznik nr 3 - Lista uczestników  

Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Przeczytałem tę książkę”. 

6. Jury konkursu powołane przez organizatora dokona oceny i wybierze najlepsze prace, 

których autorzy zostaną nagrodzeni.  

7. Prace będą ocenione pod względem oryginalności ujęcia tematu, poprawności 

stylistycznej, gramatycznej, ortograficznej i interpunkcyjnej. Ponadto pod uwagę 

brane będą: kompozycja, bogactwo języka, estetyka i samodzielność. 

8. Wyróżnieni uczniowie zaprezentują fragmenty swoich ulubionych książek 

przed publicznością, a jury oceni technikę czytania, płynność, wyrazistość, 

bezbłędność i zadecyduje o kolejności przyznania nagród. 

9. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 3 minut. 

10. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody książkowe. 

11. Opiekunowie, nauczyciele uczniów nagrodzonych otrzymają podziękowanie za udział 

w konkursie. 

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac konkursowych 

(bez roszczeń autorów do praw autorskich) na stronie internetowej szkoły w celu 

promocji konkursu i szkoły. 

13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się 

do niniejszego regulaminu. 

14. Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane do celów konkursu nie będą 

udostępnione osobom trzecim. 

 

5. Terminy:  

Prace należy przesłać do 16 marca 2014 r. na adres:  

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smardzewicach 

ul. Główna 10 

97-213 Smardzewice 

z dopiskiem II Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Przeczytałem tę książkę” 

(decyduje data stempla pocztowego).  

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu uświetni obchody Światowego Dnia Książki.  

Odbędzie się 16 kwietnia 2014 r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Smardzewicach.  

 

Informacje o uczniach wyróżnionych zostaną przekazane telefonicznie do dnia 1 kwietnia 

2014 r.  
Wyróżnieni uczniowie zaprezentują podczas głośnego czytania najciekawsze fragmenty 

swoich książek. Jury oceni technikę czytania i zadecyduje o kolejności przyznania miejsc. 

 

 

 

7. Odpowiedzialna za organizację konkursu: Marzena Zrobek 

 

8. Kontakt:  

sekretariat – 44 7108614  

e-mail marzena.zr@wp.pl 

 

 

mailto:marzena.zr@wp.pl


 

 

 

 
Załącznik 1:  

 

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie i publikację danych 

osobowych.  

 

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska mojego dziecka  

 

………........................................................................................................................................... 
(Imię i nazwisko autora pacy)  

autora pracy w związku z jego udziałem w Powiatowym Konkursie Czytelniczym 

„Przeczytałem tę książkę”, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym 

konkursie i jego wynikach. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów 

Konkursu, umieszczonych danych osobowych, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/ma dobrowolności podania danych oraz, że 

zostałem/łam poinformowany/na o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich 

poprawiania.  

 

……………………………………………………………………  
(data i czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego autora pracy)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 2:  

 

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na udział w konkursie i rozpowszechnianie 

przesłanej pracy.  

 

Wyrażam zgodę na udział……………………………………………………………………..  
(Imię i nazwisko autora pacy)  

w Powiatowym Konkursie Czytelniczym „Przeczytałem tę książkę”. Oświadczam, że praca 

jest pracą własną dziecka, nieprzedstawianą wcześniej w innych konkursach i wyrażam zgodę 

na rozpowszechnianie przesłanej pracy przez Organizatora Konkursu.  

 

……………………………………………………………………  
(data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego autora pracy)  

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 3 

…………………………………………….. 
(nazwa szkoły) 

 

……………………………………………. 
(adres szkoły: miejscowość, ulica, nr) 

 

…………………………………………………………………. 
(kod pocztowy)      (poczta) 

 

…………………………………………………………………… 
(telefon i fax z numerem kierunkowym)   

 

…………………………………………………………………… 
(adres elektroniczny) 

 

Zgłoszenie uczniów  

do 

Powiatowego Konkursu Czytelniczego  

„Przeczytałem tę książkę” 

 

 

 

L p Imię i nazwisko ucznia 

klasa 
Autor i tytuł polecanej książki  Imię i nazwisko 

nauczyciela 

prowadzącego 

1.   

 

 

2.    

 

3. 

 

   

 
 
       ........................................................ 

(czytelny podpis i pieczęć dyrektora szkoły) 

 

 

Niniejsze zgłoszenie i prace uczniów prosimy przesłać w terminie  

do 16.03.2014 r. do organizatora: 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smardzewicach 

ul. Główna 10, 97-213 Smardzewice 

z dopiskiem II Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Przeczytałem tę książkę” 


