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Regulamin XII edycji Powiatowego Konkursu Czytelniczego 

dla uczniów klas III szkół podstawowych 

pn. „Uśmiech na co dzień od Marcina Pałasza” 

Honorowy Patronat: Starosta Polkowicki Kamil Ciupak 

Organizator: 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach 

Dział Dziecięco-Młodzieżowy 

ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice 

tel. 76 723 96 73 

koordynator: Małgorzata Dobrowolska 

 

Cele konkursu: 

1. Promocja czytelnictwa i działań Biblioteki. 

2. Popularyzacja twórczości współczesnych pisarzy polskich. 

3. Ukazanie wartości słowa pisanego. 

4. Zachęcenie do czytania książek spoza kanonu lektur obowiązkowych.  

5. Podnoszenie kultury czytelniczej uczniów. 

6. Zachęcenie do uważnego czytania i doskonalenie umiejętności przekazywania 

nabytych wiadomości. 

7. Wdrażanie zdrowej i kulturalnej rywalizacji. 

8. Aktywizacja uczniów w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. 

9. Integracja środowiska lokalnego. 

10. Wspieranie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

Zasady uczestnictwa w konkursie: 

1. Konkurs z udziałem pisarza, Marcina Pałasza przeznaczony jest dla uczniów klas III 

szkół podstawowych z Powiatu Polkowickiego. Do udziału w konkursie zapraszamy 

dzieci ze szkół podstawowych i innych jednostek kulturalno-oświatowych (biblioteki 

publiczne, świetlice terapeutyczne itp.). 

2. W konkursie należy wykazać się znajomością tekstu i ilustracji z całej książki Marcina 

Pałasza pt. „Wszystko zaczyna się od marzeń”. 

3. Zestaw konkursowych zadań do wykonania (krzyżówka, rozsypanka z obrazkami, 

cytaty itd.) przygotowuje Biblioteka w Polkowicach na podstawie książki Marcina 

Pałasza „Wszystko zaczyna się od marzeń”. 
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4. Każda placówka kulturalno-oświatowa, zainteresowana udziałem w konkursie, 

zgłasza drużynę dwuosobową do konkursu oraz opiekuna merytorycznego 

uczestników konkursu [Załącznik nr 1]. 

5. Opiekun merytoryczny – osoba odpowiedzialna za przygotowanie dzieci do konkursu 

- otrzymuje zaświadczenie udziału w konkursie.  

6. Za zgody na udział opiekuna merytorycznego oraz uczniów w konkursie, 

udostępnienie ich danych osobowych i wizerunku na potrzeby konkursu odpowiadają 

szkoły oraz inne jednostki kulturalno-oświatowe (biblioteki publiczne, świetlice 

terapeutyczne itp.), które zgłaszają swój udział w konkursie. 

7. Konkurs przeprowadzony zostanie w jednym etapie w siedzibie Biblioteki przy ulicy 

Skalników 6, 59-101 Polkowice.  

Terminy: 

1. Deklarację uczestnictwa w konkursie [Załącznik nr 1] należy dostarczyć do Miejsko-

Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice 

w nieprzekraczalnym terminie do 12 kwietnia 2023 roku. Dokumenty można składać 

osobiście w Dziale Dziecięco-Młodzieżowym Biblioteki, pocztą tradycyjną (liczy się 

data wpływu do Biblioteki) lub pocztą elektroniczną: konkurs@mgbp.pl 

(z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału Deklaracji do dnia konkursu – warunek 

konieczny!!) 

2. Uwaga! Ilość miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń, tj. data wpływu 

Deklaracji uczestnictwa w konkursie [Załącznik nr 1] do Biblioteki od dnia ogłoszenia 

konkursu na stronie internetowej Organizatora. 

3. Konkurs odbędzie się 24 kwietnia 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 900 w siedzibie 

Biblioteki przy ulicy Skalników 6, 59-101 Polkowice.  

4. Po konkursie i krótkiej przerwie nastąpi spotkanie z pisarzem, autorem konkursowej 

książki „Wszystko zaczyna się od marzeń” Marcinem Pałaszem. 

5. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród laureatom oraz 

wszystkim pozostałym uczestnikom konkursu nastąpi bezpośrednio po zakończeniu 

spotkania autorskiego z Marcinem Pałaszem. 

Jury: 

1. Jury zostanie powołane przez Organizatora. 

2. Decyzja Jury jest ostateczna. 
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Nagrody: 

1. Drużyny oceniane będą punktowo pod kątem prawidłowych odpowiedzi na pytania.  

2. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

3. Wszyscy pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa w konkursie, 

książki i gadżety. 

4. Fundatorzy nagród: Starostwo Powiatowe w Polkowicach, Miejsko-Gminna 

Biblioteka Publiczna w Polkowicach. 

5. O sposobie podziału nagród decyduje ostatecznie Jury konkursu. 

Postanowienia ogólne: 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i wiąże się z publikacją wizerunku dziecka, imienia 

i nazwiska, klasy oraz nazwy szkoły/jednostki kulturalno-oświatowej, w materiałach 

promocyjnych i informacyjnych, na stronie internetowej organizatora konkursu 

(www.mgbp.pl, na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube) 

w mediach oraz do celów informacyjno-promocyjnych w materiałach papierowych 

i elektronicznych, na stronie internetowej Starostwa Powiatu Polkowickiego, na jego  

portalach społecznościowych (związane z patronatem Starosty Polkowickiego).  

2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.  

3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora konkursu.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w scenariuszu. 

5. Wszelkich informacji o konkursie udziela koordynatorka konkursu: Małgorzata 

Dobrowolska oraz pracownicy Działu Dziecięco-Młodzieżowego pod nr telefonu 

76 723 96 73 lub e-mail: konkurs@mgbp.pl 

6. Regulamin konkursu dostępny w: 

a. Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Polkowicach, ul. Skalników 6, 

b. bibliotekach szkolnych szkół podstawowych Powiatu Polkowickiego, 

c. bibliotekach publicznych Powiatu Polkowickiego, 

d. placówkach podległych Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach, 

e. placówkach podległych Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Polkowicach, 

f. na stronie internetowej Biblioteki pod adresem www.mgbp.pl 

7. Załączniki: 

 Załącznik nr 1: Deklaracja uczestnictwa w konkursie. 

 Załącznik nr 2: Klauzula informacyjna. 

 Załącznik nr 3: Scenariusz konkursu. 
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