
                                                                                            

 
 

 

 

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich  

Oddział w Krakowie 

oraz 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie 

zapraszają uczniów wszystkich szkół  

do udziału w IX edycji 

Małopolskiego Konkursu Pięknego Czytania  

 

CELE KONKURSU: 

 Doskonalenie umiejętności pięknego czytania 

 Kształtowanie kultury czytelniczej 

 Rozwijanie twórczych talentów 

 

Konkurs rozgrywany będzie w dwóch etapach: 

I – ETAP SZKOLNY - przeprowadzenie konkursu na terenie szkół oraz zgłoszenie do  12 lutego 2016 r. 

1 finalista etapu szkolnego z klas I –II ze szkoły podstawowej, 

1 finalista etapu szkolnego z klas III –IV ze szkoły podstawowej, 

1 finalista etapu szkolnego z klas V –VI ze szkoły podstawowej, 

2 finalistów etapu szkolnego z gimnazjum, 

2 finalistów etapu szkolnego ze szkoły ponadgimnazjalnej  

 

II – ETAP MIĘDZYSZKOLNY - przesłuchanie finalistów etapu szkolnego  

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1 – Oddział dla dzieci „Rajskie Jabłuszko” 

 2 marca 2016 r. od godz. 9.00 według harmonogramu podanego pocztą elektroniczną. 

 

Informacja o wyróżnionych uczniach zostanie przekazana do szkół po 7 marca 2016 r.  

 

Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się  16 marca 2016 r. o godz. 10.00 

w Wojewódzkiej Bibliotece  Publicznej w Krakowie, ul. Rajska 1 

– Oddział dla dzieci „Rajskie Jabłuszko”  

Podczas finału konkursu Mistrzowie Czytania przeczytają przygotowane fragmenty. 

 

Prosimy o przygotowanie do czytania fragmentu  

dowolnego utworu związanego z początkami państwa polskiego,  

do końca panowania Bolesłąwa Chrobrego  
 

Ocenie podlega: 

dykcja (0-3 pkt.), 

interpretacja tekstu (0-3 pkt.), 

zachowanie limitu czasu (do 3 minut) (1 pkt). 



 

ZGŁOSZENIA MOŻNA PRZEKAZYWAĆ WYŁĄCZNIE POPRZEZ  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOSTĘPNY NA STRONIE  

http://www.tnbsp.malopolska.pl/ 

 

w dniach od 11 stycznia 2016 r. do 12 lutego 2016 r.  

 

W formularzu zgłoszeniowym należy wypełnić wszystkie pola zawierające następujące informacje: 

imię, nazwisko ucznia, klasa, szkoła 

autor i tytuł wybranej książki 

imię, nazwisko opiekuna 

data eliminacji szkolnych i ilość uczestników 

aktualny e-mail opiekuna lub e-mail szkoły,  

na który będą przesłane informacje o godzinie przesłuchania finalistów etapu szkolnego. 

 

Ewentualnej zmiany nazwiska finalisty można dokonać wyłącznie do 12 lutego 2016 r. 

 

Adres do kontaktu:  

piekneczytanie@mailplus.pl 

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie! 
 

Na etap międzyszkolny należy przynieść podpisane oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) 

zgodnie z załączonym poniżej wzorem. Oświadczenie jest niezbędne, aby uczeń mógł uczestniczyć  

w konkursie. 

 

http://www.tnbsp.malopolska.pl/
mailto:piekneczytanie@mailplus.pl


 

Oświadczenie 
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w IX edycji Małopolskiego Konkursu Pięknego Czytania 

organizowanego przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Krakowie oraz Wojewódzką 

Bibliotekę Publiczną w Krakowie. 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu i w pełni akceptuję jego warunki.  

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, iż:  

1. Administratorem danych osobowych konkursu jest Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich 

Oddział w Krakowie, I LO, Plac na Groblach 9, 31-101 Kraków. TNBSP Oddział w Krakowie udostępnia na 

podstawie umowy powierzenia Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, ul. Rajska 1, 31-124 Kraków, 

Współorganizatorowi Konkursu, dane osobowe laureatów jedynie w celu przekazania nagród oraz zamieszczenia 

listy laureatów na swojej stronie www. 

2. Podanie danych jest dobrowolne. Nie przewiduje się przekazywania danych, za wyjątkiem, o którym mowa 

powyżej.  

3. Przysługuje mi prawo wglądu do danych mojego dziecka i żądania ich poprawienia. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu danych osobowych …………… 

……………………………...…..……… (imię i nazwisko dziecka) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) na potrzeby organizacji i promocji Konkursu.  

Wyrażam także zgodę na opublikowanie wizerunku mojego dziecka w publikacjach Organizatorów, na 

stronach internetowych www.tnbsp.malopolska.pl oraz www.rajska.info  i w mediach.  
 

……………………………………………………………. 

Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

http://www.tnbsp.malopolska.pl/
http://www.rajska.info/

