
RREEGGUULLAAMMIINN  KKOONNKKUURRSSUU  CCZZYYTTEELLNNIICCZZEEGGOO  

„Mistrz pięknego czytania” 

 Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady, zakres i warunki 

uczestnictwa w konkursie.  

I. ORGANIZATOR 

Biblioteka Pedagogiczna Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. 

II. TERMIN 

Konkurs czytelniczy „Mistrz pięknego czytania” trwa od 18 października do 26 listopada 2021 r. 

III. CELE KONKURSU 

1. Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci.  
2. Popularyzowanie literatury dziecięcej. 
3. Wzbudzanie zainteresowania wartościową literaturą dziecięcą.  
4. Kształtowanie umiejętności pięknego czytania. 
5. Prezentacja własnych umiejętności pięknego czytania oraz porównanie ich  

z umiejętnościami innych.  
6. Promowanie młodych talentów. 
7. Wzmocnienie poczucia własnej wartości i poznanie swoich możliwości. 
 

IV. UCZESTNICY 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w m. Suwałki i powiatach: 
suwalskim (ziemskim), augustowskim i sejneńskim. 

2. Kategoria wiekowa: uczniowie klasy III szkoły podstawowej. 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs jest dwuetapowy.  

Pierwszy etap – szkolny (18.10.2021 r. - 5.11.2021 r.) – wyłonienie najlepiej 
czytających uczniów w szkole. 

Drugi etap – międzyszkolny (8 - 19.11.2021 r.) – nagranie krótkiego filmu i przesłanie 
do Organizatora. 

26.11.2021 r. - rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród, opublikowanie listy 
nagrodzonych osób na stronie internetowej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 
(cen.suwalki.pl). 

2. W związku z trwającymi obchodami Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, 
które odbywają się w tym roku pod hasłem „Baśnie i legendy z całego świata”, 
głównym zadaniem konkursowym będzie przeczytanie fragmentu jednej baśni lub 
legendy dowolnie wybranego autora i nagranie (np.: smartfonem) prezentacji utworu 



w formie krótkiego nagrania audio-wideo w formacie MP4, AVI, MKV, FLV, WMV, 
MOV. Czas czytania nie może przekroczyć 3 minut. 

3. Dyrektorzy szkół oraz nauczyciele zainteresowani udziałem w konkursie informują 
uczniów o Regulaminie. 

4. Wychowawcy (lub nauczyciele bibliotekarze) w terminie do 5.11.2021 r. 
przeprowadzają klasowe konkursy czytelnicze pod tytułem „Mistrz pięknego czytania" 
i typują najlepiej czytających uczniów, którzy nagrają krótki film z prezentacji 
wybranego utworu. 

5. Szkoła zgłasza na konkurs nagranie jednego najlepiej czytającego ucznia, wyłonionego 
na etapie szkolnym.  

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie Organizatorom: 

a) nagrania krótkiego filmu wybranego fragmentu baśni lub legendy. 

Plik zawierający nagranie audio-wideo należy umieścić na dysku sieciowym np. 
OneDrive lub dysk Google, udostępnić go i przesłać link do niego na adres mailowy 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach: biblioteka@cen.suwalki.pl do dnia 
19.11.2021 r. 

Nagranie audio-wideo zgłaszane do udziału w Konkursie powinno zawierać (w nazwie 
pliku lub w samym nagraniu) imię i nazwisko uczestnika (autora pracy). 

b) wypełnionej karty zgłoszenia (załącznik nr 1) wraz ze zgodą rodziców / opiekunów 
prawnych (załącznik nr 2) pocztą elektroniczną (skan) na adres e-mail: 
biblioteka@cen.suwalki.pl, drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) lub 
osobiście na adres: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67 B, 
16-400 Suwałki, z dopiskiem Konkurs czytelniczy do dnia 19.11.2021 r. 

7. Zgłoszenie (załącznik nr 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 (załącznik nr 2).  

9. Przy ocenie czytania komisja konkursowa będzie brała pod uwagę zarówno 
poprawność warsztatową, jak i stronę estetyczną przekazu.  

10. Dla finalistów przewidziano karty podarunkowe oraz dyplomy dla wszystkich 
uczestników drugiego etapu. 

11. Zwycięskie nagrania finalistów konkursu zostaną zamieszczone na stronie 
internetowej, kanale YouTube oraz na profilu Facebook prowadzonych przez Centrum 
Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. 

12.  Zgłoszenie uczestników na konkurs jest równoznaczne z akceptacją jego Regulaminu. 

 

mailto:biblioteka@cen.suwalki.pl
mailto:biblioteka@cen.suwalki.pl


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, 

 zachowanie limitu czasu. 

2. Zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia. 

3. O ile sytuacja epidemiczna pozwoli, rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród 
laureatom (drugi etap – międzyszkolny) odbędzie się w siedzibie Organizatora w dniu 
26 listopada 2021 r.  

4. Lista laureatów oraz zwycięskie nagrania zostaną opublikowane na stronie 
internetowej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach (https://cen.suwalki.pl/). 

5. W przypadku braku możliwości spotkania się w siedzibie Organizatora, dyplomy oraz 
nagrody zostaną doręczone uczestnikom do szkół. 

 

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 zamieszczenie ich nagrań (załącznik nr 2). 

 

Organizatorzy konkursu – nauczyciele bibliotekarze Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji 

Nauczycieli w Suwałkach, tel. 87 562-78-58, e-mail: biblioteka@cen.suwalki.pl  

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Karta zgłoszenia udziału w konkursie czytelniczym „Mistrz pięknego czytania”. 

2. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych. 
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