Regulamin
VIII edycji powiatowego konkursu czytelniczego dla uczniów klas III szkół podstawowych
„Uśmiech na co dzień od Łukasza Wierzbickiego”

Organizator:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach
Dział Dziecięco-Młodzieżowy
ul. Skalników 6
tel. 076 723 96 73 fax. 076 723 96 66
e-mail: dziecieca@mgbp.pl
koordynator: Katarzyna Tomczak
Cele konkursu:
o popularyzacja twórczości współczesnych pisarzy polskich, a w roku 2018
Łukasza Wierzbickiego,
o ukazanie wartości słowa pisanego,
o zachęcenie do uważnego czytania,
o doskonalenie umiejętności przekazywania nabytych wiadomości,
o wdrażanie zdrowej rywalizacji.
Zasady uczestnictwa:
o konkurs z udziałem pisarza 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.),
o każda placówka kulturalno-oświatowa, zainteresowana udziałem w konkursie, zgłasza
drużynę dwuosobową do konkursu,
o konkurs przeprowadzony zostanie w jednym etapie, w siedzibie Organizatora,
o zestawy pytań do konkursu przygotowuje Biblioteka w Polkowicach na podstawie
książki Łukasza Wierzbickiego „Dziadek i niedźwiadek”. Książkę należy przeczytać
do konkursu.
Terminy:
o chęć udziału w konkursie należy zgłosić Organizatorowi do 30 marca 2018 r. (karta
zgłoszenia uczniów), zgłoszenia można składać drogą elektroniczną (zeskanowany
dokument), faxem, pocztą oraz osobiście.
Uwaga! Ilość miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.
o konkurs odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. (czwartek) w siedzibie Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Polkowicach. Drużyny, które zakwalifikują się do konkursu,
zostaną powiadomione o godzinie rozpoczęcia konkursu w terminie późniejszym,
o po zakończonym konkursie odbędzie się spotkanie autorskie z Łukaszem Wierzbickim.

Jury:
o Jury zostanie powołane przez Organizatora,
o decyzja Jury jest ostateczna.

Nagrody:
o drużyny oceniane będą punktowo pod kątem prawidłowych odpowiedzi na pytania
o laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe,
o wręczenie nagród będzie miało miejsce bezpośrednio po zakończeniu konkursu,
w trakcie spotkania autorskiego z Łukaszem Wierzbickim,
o o sposobie podziału nagród decyduje ostatecznie Jury konkursu.
Postanowienia ogólne:
o 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 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. 2015 r., poz. 2135 ze zm.) oraz nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celach
promocyjnych
o każdy z uczestników zobowiązany jest do dołączenia do deklaracji uczestnictwa
w konkursie podpisanej zgody – jest to warunek konieczny,
o przyjazd uczestników odbywa się na koszt własny lub instytucji delegującej,
o ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora konkursu w porozumieniu
z Jury,
o wszelkich informacji o konkursie udziela koordynator konkursu: Katarzyna Tomczak
oraz pracownicy Działu Dziecięco-Młodzieżowego pod nr telefonu 076 7239673
lub e-mail: dziecieca@mgbp.pl
o regulamin konkursu dostępny w:
1. Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Polkowicach ul. Skalników 6,
2. szkołach podstawowych powiatu polkowickiego,
3. bibliotekach publicznych powiatu polkowickiego,
4. placówkach podległych Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach,
5. placówkach podległych Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Polkowicach,
6. na stronie internetowej Biblioteki pod adresem www.mgbp.pl .

