
XI POWIATOWY KONKURS CZYTELNICZY 
 

„Przeczytaj, BO WARTO” 

 
pod honorowym patronatem 

 

WÓJTA GMINY TOMASZÓW MAZ., 

 

STAROSTY TOMASZOWSKIEGO, 

 

PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZ., 

oraz 

Fundacji „BO WARTO” 

 

Patronat medialny: 

„Tomaszowski Informator Tygodniowy” 

Radio FAMA 

 

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 przemawiania przed publicznością; 

-poszanowanie zasad uczciwej rywalizacji. 

 

3. Uczestnicy: 

 

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych.  

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie pracy na temat:  

Na jednym z portali społecznościowych rozpoczęła się dyskusja na temat wpływu literatury 

na postawę wobec życia. Napisz przemówienie, w którym polecisz książkę dotyczącą tego 

problemu.  

Przemówienie  ma zostać wygłoszone podczas rozstrzygnięcia konkursu Przeczytaj, BO 

WARTO. 

 

4. Zasady uczestnictwa: 

1. Uczniowie piszą pracę na temat: Na jednym z portali społecznościowych rozpoczęła się 

dyskusja na temat wpływu literatury na postawę wobec życia. Napisz przemówienie, 

w którym polecisz książkę dotyczącą tego problemu.    

2. Wybierają książkę spoza kanonu lektur szkolnych. 

3. Tekst powinien być w wersji drukowanej, do 2 stron formatu A4, (minimum 200 słów), 

czcionka 12 Times New Roman, 1,5 odstęp między wierszami.  

4. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 prace. 



5. Praca konkursowa powinna być opatrzona metryczką zawierającą następujące dane: 

• imię i nazwisko autora, 

• klasa, 

• nazwa, adres elektroniczny szkoły, którą reprezentuje autor, 

• nazwisko nauczyciela prowadzącego, pod którego kierunkiem praca została 

zrealizowana, adres elektroniczny. 

6. Pracę konkursową należy przesłać drogą elektroniczną w formacie pdf. 

7. Do pracy należy dołączyć podpisaną i zeskanowaną zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych dziecka i publikację pracy wg załącznika nr 1 i 2. 

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

których autorzy zostaną nagrodzeni.  

9. Prace będą ocenione pod względem zgodności z formą wypowiedzi, oryginalności ujęcia 

tematu, poprawności stylistycznej, gramatycznej, ortograficznej i interpunkcyjnej. 

Ponadto pod uwagę brane będą: kompozycja, bogactwo języka i samodzielność. 

10. Uczniowie nominowani przez jury do nagrody głównej zaprezentują swoje przemówienia 

przed publicznością, a jury oceni sposób przekazu i zadecyduje o kolejności przyznania 

nagród. 

11. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 minut. 

12. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody książkowe, zwycięska praca zostanie 

opublikowana na łamach „Tomaszowskiego Informatora Tygodniowego”, informacja o 

zwycięzcy jego pracy pojawi się w Radiu FAMA. 

13. Opiekunowie, nauczyciele uczniów nagrodzonych otrzymają podziękowania za udział 

w konkursie. 

14. 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. 

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

do niniejszego regulaminu. 

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

udostępnione osobom trzecim. 

5. Terminy:  

Prace należy przesłać do  15 marca 2023r. na adres:  

marzena.zr@wp.pl 

w tytule: XI Powiatowy Konkurs Czytelniczy Przeczytaj, BO WARTO 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu uświetni obchody Światowego Dnia Książki.  

Odbędzie się 21 kwietnia 2023 r. o godzinie 12.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Smardzewicach.  

 

Informacje o nagrodzonych i wyróżnionych uczniach zostaną przekazane drogą 

elektroniczną  do dnia 5 kwietnia 2023 r. Tylko uczniowie nominowani do nagrody głównej 

prezentują swoje przemówienia przed publicznością. 

 

7. Odpowiedzialna za organizację konkursu: Marzena Zrobek 

 

8. Kontakt: 

sekretariat – 44 7108614  

e-mail marzena.zr@wp.pl 

 

mailto: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 XI Powiatowym Konkursie Czytelniczym 

Przeczytaj, BO WARTO, 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 XI Powiatowym Konkursie Czytelniczym Przeczytaj, BO WARTO. 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 3:  
 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na publikację wizerunku    

 

Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka  

 

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

autora pracy, w związku z jego udziałem w XI Powiatowym Konkursie Czytelniczym 

Przeczytaj, BO WARTO oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć 

na stronach internetowych, a także na profilach społecznościowych w celach informacji 

i promocji konkursu.  

 

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


