
Regulamin  

I Powiatowego Konkursu Czytelniczego 

''ZOSTAŃ MISTRZEM PIĘKNEGO CZYTANIA”  

dla klas IV –VIII szkoły podstawowej  

 

 

I  Cele konkursu: 

- kształcenie umiejętności pięknego czytania na głos i rozumienia czytanego 

tekstu 

- propagowanie kultury czytelniczej 

- rozbudzanie wrażliwości na piękno słowa 

- przybliżanie literatury dziecięcej i młodzieżowej 

- uczenie rywalizacji w przyjemnej atmosferze 

- uwrażliwienie na piękno literatury 

- wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu. 

 

II Organizatorzy: 

Biblioteka Szkolna w Szkole Podstawowej w Nowym Żmigrodzie  

 



III Zasady konkursu: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII szkoły 

podstawowej. 

     Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: 

➢  Kategoria I - uczniowie klas 4 - 6 

➢  Kategoria II - uczniowie klas 7 – 8 

2. Każda szkoła podstawowa może zgłosić maksymalnie 2 osoby do udziału w 

danej kategorii (maksymalnie 4 kandydatów). 

3. Zgłoszenia uczniów do konkursu oraz wymagane załączniki (które są do 

pobrania u dołu strony) należy dostarczyć do dnia 31 marca 2023 roku 

osobiście do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie, 

wysłać listownie na adres Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie, ul.  

Mickiewicza 4, 38 -230 Nowy Żmigród z dopiskiem „Powiatowy Konkurs 

Czytelniczy” bądź  wysłać mailem na adres szkoły nzsp@poczta.onet.pl.  

4. Konkurs odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym 

Żmigrodzie  dnia 18 kwietnia 2023 roku o godzinie 9.00.  

5. Uczestnicy konkursu otrzymają wylosowaną przez siebie książkę (spośród 5  

wybranych przez komisję) i następnie przeczytają wskazany jej fragment. 

Uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z tekstem w ciągu 1 minuty 

przed samym występem. 

6. Podczas czytania ocenie podlegać będzie: płynność i bezbłędność czytania, 

wyrazistość i dykcja oraz interpretacja czytanego tekstu. 

7. Wystąpienia uczestników będą ocenione przez jury, które wyłoni Mistrza 

Pięknego Czytania dla poszczególnych kategorii. 

8. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w tym samym dniu. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 691 074 811. 

 

mailto:nzsp@poczta.onet.pl


Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych i zainteresowanych uczniów do 

wzięcia udziału w konkursie. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne 

nagrody. 

 

 Organizator konkursu: bibliotekarz Elżbieta Mezglewska – Kochanik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zgoda na udostępnienie wizerunku 

…………………………………………….………, dnia……………… 

(imię i nazwisko)  

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o 

ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oświadczam, że:  

 

• wyrażam zgodę  

 

• nie wyrażam zgody na nieodpłatne rejestrowanie mojego wizerunku oraz wykorzystanie 

tego wizerunku w celach promocyjnych i informacyjnych Szkoły Podstawowej im. bł. ks. 

Władysława Findysza – Męczennika w Nowym Żmigrodzie poprzez umieszczanie zdjęć i 

nagrań w przestrzeni publicznej tj. stronie internatowej Szkoły, lokalnej prasie, na tablicach 

ogłoszeń w obszarze budynku Szkoły.  

 

Jednocześnie oświadczam, iż:  

1. niniejsza zgoda jest nieodpłatna, dla potrzeb promocji wydarzenia wizerunek może być 

użyty w różnego rodzaju formach elektronicznego i poligraficznego przetwarzania, 

kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być 

uzupełniony towarzyszącym komentarzem z podaniem danych osobowych – bez obowiązku 

akceptacji produktu finalnego,  

 

2. wizerunek nie może być użyty do innych celów, w formie lub publikacji obraźliwej lub 

naruszać w inny sposób dobra osobiste,  

3. niniejsze zezwolenie na rozpowszechnienie wizerunku nie uprawnia do „przeniesienia” tej 

zgody na osobę trzecią. 

 …………….……….………………………………….. 

                                                                                                      (podpis) 


