
Regulamin Konkursu "Kętrzyn czyta... Pięknie!" 

 

1. Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie. 

2. Cele Konkursu: 

- popularyzacja wśród dzieci i młodzieży literatury pięknej 

- kształcenie umiejętności pięknego czytania 

- rozwijanie kultury czytelniczej 

- rozbudzanie wyobraźni w młodym czytelniku. 

3. Konkurs odbędzie się 17 listopada 2021 roku (środa) w Czytelni dla Dzieci i Młodzieży 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie. 

4. Konkurs rozpocznie się o godzinie 9.00. 

5. Kartę Zgłoszenia Uczestnika do Konkursu (zał. nr 1) należy złożyć w Wypożyczalni dla 

Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie (I piętro) przy Placu 

Zamkowym 1 (zamek) do 10 listopada 2021 roku (środa), do godziny 16.00, lub przesłać na 

adres mailowy: bozena.musielak@biblioteka.ketrzyn.pl   

Kartę można pobrać oraz wydrukować pod adresem:  

http://www.biblioteka.ketrzyn.pl/konkursy/ 

6. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn w 

następujących kategoriach: 

- klasy I-III 

- klasy IV-VI 

- klasy VII-VIII. 

7. Każdy uczestnik Konkursu prezentuje fragment w języku polskim wybranej przez siebie 

prozy. Czas jej prezentacji nie może przekroczyć trzech minut. 

8. W Karcie Zgłoszenia Uczestnika należy podać tytuł książki, z której pochodzi fragment 

prozy, oraz imię i nazwisko autora. 

9. Książka, z której pochodzi fragment prozy, musi być wydana w Polsce w języku polskim i 

posiadać numer ISBN.  

10. O przekroczeniu czasu prezentacji informuje Komisja Konkursowa. 

11. Prezentacje oceniane są według następujących kryteriów w trzystopniowej punktacji: 

- dykcja 

- interpretacja tekstu 

- płynność i bezbłędność czytania 

- intuicja artystyczna (mimika, gestykulacja) 



- postawa sceniczna (sposób trzymania tekstu, kontakt wzrokowy z publicznością, trema) 

12. Zgłoszony do konkursu uczeń, posiadający opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-

pedagogicznej (niepełnosprawność, odpowiednie wymagania), co należy zaznaczyć w Karcie 

Zgłoszenia, obowiązują takie same zasady Konkursu wynikające z Regulaminu, jak resztę 

uczestników. Jednakże Komisja Konkursowa może uwzględnić opinię lub orzeczenie PPP w 

swojej ocenie prezentacji. 

13. O wygranej w Konkursie w każdej kategorii decyduje najwyższa ilość punktów. 

14. Konkurs zostanie przeprowadzony przy udziale publiczności. 

15. Komisję Konkursową powołuje Organizator. 

16. W trakcie Konkursu opiekę nad uczestnikami sprawuje nauczyciel lub opiekun z 

właściwej szkoły. 

17. Ewentualne koszty dojazdu uczestnika, nauczyciela lub opiekuna do Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Kętrzynie pokrywa szkoła reprezentowana przez uczestnika lub każdy uczestnik 

indywidualnie.  

18. Laureaci w każdej kategorii otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe. 

19. Rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej są ostateczne. 

20. Rodzic lub opiekun prawny uczestnika Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora danych osobowych uczestnika w celach przeprowadzenia i rozstrzygnięcia 

Konkursu (zał. nr 2). 

21. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na rejestrowanie i wykorzystanie wizerunku 

uczestnika w trakcie Konkursu poprzez opublikowanie zdjęć na stronie internetowej oraz 

portalu społecznościowym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie w celu informacji o 

Konkursie i promocji Biblioteki (zał. nr 2). 

22. Karta Zgłoszenia Uczestnika powinno zawierać następujące informacje:  

- imię i nazwisko ucznia 

- klasę i szkołę ucznia 

- tytuł książki, z którego pochodzi wybranych fragment, oraz imię i nazwisko autora 

- imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna 

- numer telefonu kontaktowego nauczyciela lub opiekuna ucznia. 

23. Zgłoszenie ucznia do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia 

Regulaminu Konkursu. 

24. Informacje związane Konkursem można otrzymać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 

Kętrzynie pod numerami telefonów i adresami mailowymi na stronie internetowej: 

http://www.biblioteka.ketrzyn.pl/kontakt/.  


