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REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO
„Mistrz pięknego czytania”
Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady, zakres i warunki
uczestnictwa w konkursie.
I. ORGANIZATOR
1. Biblioteka Pedagogiczna Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.
II. TERMIN
2. Konkurs czytelniczy „Mistrz pięknego czytania” trwa od 11 marca do 9 maja 2019 r.
III. CELE KONKURSU
1. Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci.
2. Popularyzowanie polskich baśni, podań i legend.
3. Budzenie zainteresowania „małą ojczyzną” poprzez zapoznawanie się literaturę
regionalną.
4. Budzenie zainteresowania wartościową literaturą dziecięcą.
5. Kształtowanie umiejętności pięknego czytania.
6. Prezentacja własnych umiejętności pięknego czytania oraz porównanie ich
z umiejętnościami innych.
7. Promowanie młodych talentów.
8. Uczenie rywalizacji w miłej atmosferze.
IV. UCZESTNICY
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w Suwałkach i gminie
Suwałki.
2. Kategoria wiekowa: klasa III szkoły podstawowej.
V. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W konkursie biorą udział uczniowie klas III.
2. Konkurs jest dwuetapowy.
Pierwszy etap – szkolny (11.03.2018 r. – 7.04.2019 r.) – wyłoni najlepiej czytające
osoby w szkole, drugi etap – międzyszkolny (9.05.2019 r., od godz. 9.00)
– odbywający się w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach - wyłoni laureatów.
3. Głównym zadaniem konkursowym będzie przeczytanie przygotowanego wcześniej
fragmentu, około 10 zdań, z jednej z wybranych baśni, podań i legend polskich

oraz oczarowanie słuchaczy – czas prezentacji maksymalnie do pięciu minut.
Wykaz literatury znajduje się w załączniku do Regulaminu (zał. nr 3).
4. Dyrektorzy szkół oraz nauczyciele zainteresowani udziałem w konkursie informują
uczniów o Regulaminie.
5. Wychowawcy (lub nauczyciele bibliotekarze) w terminie do 7 kwietnia 2019 r.
przeprowadzają klasowe konkursy czytelnicze pod tytułem „Mistrz pięknego
czytania" i typują najlepiej czytających uczniów.
6. Szkoła zgłasza na konkurs maksymalnie dwóch najlepiej czytających uczniów,
wyłonionych na etapie szkolnym. Karta zgłoszenia (zał. nr 1) wraz ze zgodą
rodziców / opiekunów prawnych (zał. nr 2) zostanie doręczona Organizatorom
drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) lub osobiście do dnia
14 kwietnia 2019 r. na adres: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach,
ul. Mikołaja Reja 67 B, 16-400 Suwałki, z dopiskiem Konkurs czytelniczy lub
Biblioteka.
7. Zgłoszenie (zał. 1) powinno zawierać imię i nazwisko ucznia oraz opiekuna i nazwę
szkoły.
8. Rodzice/opiekunowie dzieci podpisują oświadczenia dotyczące zgody na
uczestnictwo dziecka w konkursie, na przetwarzanie danych osobowych dziecka,
upublicznienie wizerunku dziecka oraz akceptację Regulaminu (zał. 2) .
9. Przy ocenie czytania Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę zarówno
poprawność warsztatową, jak i stronę estetyczną przekazu. W przypadku braku
jednomyślności członków jury, przewiduje się możliwość wylosowania i prezentacji
tekstu przygotowanego przez Komisję (do dwóch minut).
10. Przewidziano nagrody rzeczowe dla laureatów oraz dyplomy dla wszystkich
uczestników drugiego etapu.
11. Pamiątkowe zdjęcia finalistów i uczestników konkursu zostaną zamieszczone na
stronie internetowej Centrum, w zakładce Galeria oraz innych serwisach
prowadzonych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.
12. Zgłoszenie uczestników na konkurs jest równoznaczne z akceptacją jego
Regulaminu.
VI. JURY I NAGRODY
1. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa oceni prezentację uczestników
biorąc pod uwagę następujące kryteria:
 płynność czytanego tekstu,
 bezbłędność,
 wyrazistość i dykcję,
 interpretację czytanego tekstu.
2. Zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia.
3. Drugi etap konkursu rozpocznie się 9 maja 2019 r. o godz. 9.00 w Centrum
Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67 B. Gala i wręczenie
dyplomów oraz nagród odbędzie się tego samego dnia, po zakończeniu drugiego
etapu konkursu.
4. Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Centrum Edukacji
Nauczycieli w Suwałkach (https://cen.suwalki.pl/ ).

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zgłaszający przekazuje Organizatorowi konkursu zgodę na przetwarzanie danych
niepełnoletnich uczestników konkursu (uczniów szkoły) udzieloną przez ich przedstawicieli
ustawowych (rodziców lub opiekunów prawnych), w tym na ogłoszenie listy laureatów
i dokumentację fotograficzną konkursu (zał. nr 2).
Organizatorzy konkursu: Elżbieta Kozłowska, Cecylia Radzewicz – nauczyciele bibliotekarze
Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.
Kontakt:
Elżbieta Kozłowska tel. 87 567-03-28, 87 562-78-58,
e-mail: elzbieta.kozlowska@cen.suwalki.pl ,
Cecylia Radzewicz tel. tel. 87 567-03-28, 87 562-78-58,
e-mail: cecylia.radzewicz@cen.suwalki.pl.
ZAŁĄCZNIKI:
1. Karta zgłoszenia udziału w konkursie czytelniczym „Mistrz pięknego czytania”.
2. Zgoda rodziców /opiekunów prawnych.
3. Wykaz literatury do konkursu „Mistrz pięknego czytania”.

