
REGULAMIN – KONKURS CZYTELNICZY

CZYTELNICTWO MIERZONE CENTYMETREM

Cele konkursu:

- popularyzacja czytelnictwa;

- promowanie czytelnictwa, jako wartościowej formy spędzania wolnego czasu;

- rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży;

- rozbudzenie aktywności czytelniczej;

- promocja działalności Biblioteki Publicznej i szkolnej w środowisku lokalnym.

§ 1. Organizatorzy

Organizatorami konkursu są Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku oraz Zespół Szkół im. 
Unii Mielnickiej w Mielniku.

§ 2. Czas trwania

Konkurs rozpoczyna się 20 października 2016 roku, a kończy się 10 czerwca 2017 r.

§ 3. Warunki uczestnictwa

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z Zespołu Szkół w Mielniku
3. Uczestnicy dokonują pomiaru (w cm) grubości grzbietu w przeczytanych książkach. 

Wyniki pomiaru – w formie tabeli – zapisują w założonym, przez siebie „zeszycie 
………. Fakt przeczytania potwierdza swoim podpisem rodzic, nauczyciel lub 
bibliotekarz szkolny lub publiczny. W załączniku do Regulaminu znajduje się 
przykładowa tabela, którą uczestnik konkursu powinien narysować w zeszycie.

4. W zeszycie należy umieścić dodatkowo następujące informacje:
a) Imię i nazwisko uczestnika,
b) Klasę, do której uczestnik uczęszcza

5. Uzupełniony zeszyt należy dostarczyć do 10 czerwca 2017r. do biblioteki szkolnej lub 
publicznej.

6. Złożenie zeszytu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
7. Zgłoszenie zeszytu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz 

Organizatorów, o których mowa w art. 50 ustawy z dn. 4 lutego 1994r.o prawach 
autorskich i prawach pokrewnych   (Dz.U. z 1994r. nr 24, poz. 83) oraz do publikacji 
w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatorów oraz w 
Internecie.



§ 4. Termin
1. Uzupełniony zeszyt należy dostarczyć osobiście do  biblioteki publicznej lub 

szkolnej do 15 czerwca 2017r.
2. Zeszyty przyniesione po terminie nie będą oceniane.
3. Zeszyty przechodzą na własność Organizatorów.

§ 5. Zasady przyznawania nagród
1. Nagrody przyznawane będą w 4 kategoriach wiekowych:

- klasy 0 – I szkoły podstawowej
- klasy II – III szkoły podstawowej
- klasy IV – VI szkoły podstawowej
- klasy I – III gimnazjum

  2. Nagrodę otrzymają pierwsze 3 osoby w każdej kategorii wiekowej, którzy:
      - przeczytają najwyższy słupek książek mierzony w centymetrach,
      - dostarczą w terminie poprawnie uzupełniony zeszyt.
   3. Prace niespełniające warunków regulaminowych zostaną odrzucone.
   4. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa.
   5. Wszyscy Uczestnicy otrzymają dyplomy uznaniowe.
   6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych Organizatorów.

§ 6. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie GBP w Mielniku i w Bibliotece 

Szkolnej, a także na stornach internetowych Organizatorów.
2. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać osobiście w Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Mielniku i w Bibliotece Szkolnej.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku                                            Zespół Szkół 

                                                                                                  im. Unii Mielnickiej w Mielniku



Załącznik – przykładowa tabela do narysowania w zeszycie

 

……………………………………………………………………………………………….

/imię i nazwisko uczestnika Konkursu/

………………………………………………………………………………..

/klasa/

Lp. Autor książki
(nazwisko i imię)

Tytuł książki Grubość 
grzbietu 
książki
(w cm)

Podpis 
rodzica/

nauczyciela/
bibliotekarza
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