Regulamin
V edycji powiatowego konkursu czytelniczego dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych

„Uśmiech na co dzień od Anny Onichimowskiej”
ORGANIZATOR:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach
Dział Dziecięco-Młodzieżowy
ul. Skalników 6
tel. 076 723 96 73 fax. 076 723 96 66
e-mail: dziecieca@mgbp.pl
koordynator: Katarzyna Tomczak
CELE KONKURSU:
o popularyzacja twórczości Anny Onichimowskiej,
o ukazanie wartości słowa pisanego,
o zachęcenie do uważnego czytania,
o doskonalenie umiejętności przekazywania nabytych wiadomości,
o wdrażanie zdrowej rywalizacji.
ZASADY UCZESTNICTWA:
o konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV– VI szkół podstawowych z powiatu polkowickiego. Do udziału
w konkursie zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych i innych jednostek kulturalno-oświatowych (biblioteki publiczne,
świetlice terapeutyczne itp.),
o każda placówka kulturalno-oświatowa, zainteresowana udziałem w konkursie, zgłasza drużynę dwuosobową
do konkursu,
o konkurs przeprowadzony zostanie w jednym etapie, w siedzibie Organizatora,
o zestawy pytań do konkursu przygotowuje Biblioteka w Polkowicach na podstawie książki Anny Onichimowskiej:
„Najwyższa góra świata”. Książka zawiera 9 opowiadań, które należy przeczytać do konkursu.
TERMINY:
o chęć udziału w konkursie należy zgłosić Organizatorowi do 05 marca 2014 r. (załącznik nr 1), Zgłoszenia można składać
drogą elektroniczną (zeskanowany dokument), faxem, pocztą oraz osobiście,
o konkurs odbędzie się 19.03.2014 r. (środa) o godz. 10.00 w siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Polkowicach,
o po zakończonym konkursie (ok. godz. 11.00) przewidujemy spotkanie autorskie z Anną Onichimowską.
JURY:
o do konkursu Jury zostanie powołane przez Organizatora,
o decyzja Jury jest ostateczna.
NAGRODY:
o drużyny oceniane będą punktowo pod kątem prawidłowych odpowiedzi na pytania. Wygra drużyna, która zdobędzie
najwięcej punktów,
o nagrody przewidziane są dla jednej drużyny (dwóch osób), która zdobędzie najwięcej punktów w konkursie,
o zwycięska drużyna otrzyma dyplomy, nagrody rzeczowe i książki mówione ufundowane przez Bibliotekę,
o wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i książki mówione,
o wręczenie nagród będzie miało miejsce bezpośrednio po zakończeniu konkursu, w trakcie spotkania autorskiego z Anną
Onichimowską,
o o sposobie podziału nagród decyduje ostatecznie Jury konkursu.
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
o uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu i zgodą na publikację danych
osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 Dz. U. Nr 133 poz. 883,
o uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych przez
organizatorów wizerunku uczestnika oraz imienia i nazwiska uczestnika w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę,
o przyjazd uczestników odbywa się na koszt własny lub instytucji delegującej,
o ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora konkursu w porozumieniu z Jury,
o wszelkich informacji o konkursie udziela koordynator konkursu: Katarzyna Tomczak oraz pracownicy Działu
Dziecięco-Młodzieżowego pod nr telefonu 076 723 96 73 lub e-mail: dziecieca@mgbp.pl
o regulamin konkursu dostępny w:
1. Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Polkowicach ul. Skalników 6,
2. szkołach podstawowych powiatu polkowickiego,
3. bibliotekach publicznych powiatu polkowickiego,
4. Placówce Socjalizacyjnej „ Skarbek” w Polkowicach,
5. na stronie internetowej Biblioteki pod adresem www.mgbp.pl oraz na fanpage’u naszej Biblioteki

