
Regulamin konkursu „Dzieci czytają dzieciom” 

Cele konkursu: popularyzacja książek i czytelnictwa; propagowanie kultury czytelniczej; 

popularyzacja znajdujących się w zbiorach biblioteki gminnej i szkolnej książek dla dzieci; 

wdrażanie do staranności przekazu językowego; wyrabianie nawyku czytania jako formy 

spędzania wolnego czasu.  

Zasady i warunki uczestnictwa: 

1. Uczestnictwo w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego regulaminu. 

2. Konkurs przebiega w trzech kategoriach wiekowych: 

- I kategoria wiekowa: klasy I – III, 

- II kategoria wiekowa: klasy IV – VIII, 

- III kategoria wiekowa: przedszkole (kategoria extra), 

3. Uczestnicy przystępują do Konkursu za zgodą rodziców/opiekunów prawnych. 

4. Zadaniem uczestnika jest przygotowanie prezentacji utworu (prozy) w formie 

krótkiego nagrania audio-video w formacie MP4- czas czytania nie może 

przekraczać 2 minut (plik z filmem należy przesłać do dnia 23.04.2021r. na 

skrzynkę pocztową biblioteka@gck.poniec.eu . Filmik powinien być podpisany 

imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz kategorią wiekową). Dodatkowo 

Organizator dostarczy każdemu uczestnikowi fragment tekstu, który także należy  

nagrać i dostarczyć w formie audio-video – nagranie to nie będzie podlegało 

ocenie, będzie wykorzystane w celu promocji konkursu.  

5. Nagranie audio-wideo zgłaszane do udziału w Konkursie powinno zawierać (w 

nazwie pliku lub w samym nagraniu) imię i nazwisko uczestnika (autora pracy). 

6. Wypełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszenia zawierającą dane osobowe uczestnika 

oraz wymagane oświadczenia jego opiekuna prawnego/rodzica (Załącznik nr 1 do 

Regulaminu) należy przesłać: pocztą elektroniczną biblioteka@gck.poniec.eu . 

7. Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie przez 

Organizatora danych osobowych małoletniego uczestnika Konkursu, zgody na 

rozpowszechnianie jego wizerunku oraz zgody na przeniesienie na Organizatora 

majątkowych prac autorskich do przesłanego nagrania. Oświadczenia w 
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powyższych sprawach składają rodzice lub opiekunowie prawni małoletnich 

uczestników. 

8. Prace nadesłane na Konkurs stają się własnością Organizatora Konkursu i mogą 

być wykorzystane do upowszechniania zgodnie z celami statutowymi 

Organizatora. 

9. Nagrodzone prace konkursowe w formie nagrań audio-wideo (filmów) będą 

publikowane na stronie internetowej Organizatora lub/i profilu Facebook. 

10. Konkurs potrwa od 2.04.2021 r. do 23.04.2021 r. (filmy wysłane po terminie nie 

wezmą udziału w Konkursie). 

11. Nagranie audio-wideo niespełniające któregokolwiek z warunków, o których 

mowa w Regulaminie Konkursu, w tym złożone po terminie, zostanie wykluczone 

z udziału w konkursie. 

Kryteria oceny prac: 

 - płynność i bezbłędność czytania, 

 - wyrazistość i dykcja, 

 - interpretacja czytanego tekstu, 

 - kultura i piękno czytania, 

 - zachowanie limitu czasu, 

 - ogólny wyraz artystyczny. 

 

Nagrody: 

1. Spośród nadesłanych prac konkursowych (nagranych filmów), jury nagrodzi 

najlepsze. 

2. Komisja konkursowa przyzna również tytuł „Mistrza pięknego czytania”. 

3. Laureaci wyróżnieni w konkursie otrzymają atrakcyjne nagrody i pamiątkowe 

dyplomy. 


