Regulamin Powiatowego konkursu głośnego czytania wierszy Marcina Brykczyńskiego
„Co się dzieje w sercu na dnie? Kto przeczyta ten odgadnie.”

Organizatorzy:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach,
Przemkowski Ośrodek Kultury i Biblioteka – koordynator konkursu, tel. 76/8319019,
Gminna Biblioteka Publiczna w Gaworzycach,
Gminna Biblioteka Publiczna w Radwanicach,
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Grębocicach,
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie.
Cele konkursu:
− popularyzacja twórczości Marcina Brykczyńskiego,
− rozwijanie poprawnej wymowy,
− zachęcenie do aktywnego czytania,
− promocja czytelnictwa wśród dzieci.
Zasady uczestnictwa:
− konkurs przeznaczony jest dla uczniów drugich i trzecich klas szkoły podstawowej
z powiatu polkowickiego,
− konkurs polega na głośnym czytaniu wybranego wiersza Autora z książki pt. „12 miesięcy”:
„Styczeń”, „Luty”, „Marzec”, „Kwiecień”, „Maj”, „Czerwiec”.
− konkursy odbędą się w każdej z bibliotek powiatu polkowickiego w terminie ustalonym
osobno dla każdej biblioteki; terminy konkursów podane będą do wiadomości wszystkich
zainteresowanych w siedzibach oraz na stronach internetowych bibliotek,
− rozstrzygnięcie konkursu 03.10.2017 r.
− każdy z uczestników biorących udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm.) oraz
nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych,
− czas trwania konkursu od 04.09.2017 r. do 03.10.2017 r.
Rozstrzygnięcie konkursu:
− prezentacje wysłucha Jury powołane przez poszczególne biblioteki,
− oceniane będą:
płynność czytania, intonacja, poprawna wymowa, ekspresja.
Nagrody:
− zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody książkowe, ufundowane przez poszczególne
biblioteki powiatu polkowickiego,
− dla osób wyróżnionych w konkursie zapewniamy upominki w postaci gadżetów,
które zostaną ufundowane przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Polkowicach,
− o podziale nagród zadecyduje ostatecznie Jury konkursu.
Rozdanie nagród będzie miało miejsce podczas spotkań autorskich w poszczególnych bibliotekach
powiatu polkowickiego:
9 października 2017 r. (poniedziałek):
− godz. 8.10 – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie, (spotkanie odbędzie się
w Szkole Podstawowej, Parchów 29),

− godz. 10.40 – Gminna Biblioteka Publiczna w Radwanicach, ul. Sportowa 10,
− godz. 12.40 – Przemkowski Ośrodek Kultury i Biblioteka, ul. Plac Targowy 1a (siedziba
biblioteki).
10 października 2017 r. (wtorek):
− godz. 9.00 – Biblioteka Publiczna w Grębocicach, ul. Kościelna 34,
− godz. 11.30 – Gminna Biblioteka Publiczna w Gaworzycach, ul. Szkolna 211.
Postanowienia ogólne:
− uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu i zgodą
na publikację danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
29.08.1997 r. Dz. U. z 2016.poz. 922 z późn. zm.,
− uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na łamach stron internetowych bibliotek
oraz w informacjach medialnych przez organizatorów wizerunku uczestnika oraz imienia
i nazwiska uczestnika w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę,
− wszelkich informacji o konkursie udziela koordynator konkursu: Dorota Chmielnicka,
tel. 76/ 831 90 19 lub e-mail: bibliotekaprzemkow@wp.pl, lub w siedzibie biblioteki:
ul. Plac Targowy 1a, 59-170 Przemków,
− Regulamin konkursu będzie dostępny na stronach internetowych organizatorów
oraz w siedzibach bibliotek publicznych powiatu polkowickiego:
www.mgbp.pl
https://pl-pl.facebook.com/bibliotekapubliczna.wchocianowie/
www.gaworzyce.com.pl
www.facebook.com/gbpradwanice?ref=hl
www.grebocickie.pl
HYPERLINK
"https://pl-pl.facebook.com/Przemkowski-Ośrodek-Kultury-i-Biblioteka411463849041899/"https://pl-pl.facebook.com/Przemkowski-O%C5%9Brodek-Kultury-i-

