Regulamin Konkursu
§1
Organizatorzy konkursu
1. Konkurs pod tytułem: „DRZEWO RECENZJI – WARTO CZY NIE WARTO PRZECZYTAĆ…”, zwany dalej
Konkursem organizują:


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, z siedzibą 31-124 Kraków, ul. Rajska 1



Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich – Oddział w Krakowie z siedzibą I Liceum
Ogólnokształcące, Plac na Groblach 9, 31-101 Kraków, zwani dalej Organizatorem.
§2
Cele i temat konkursu

1.

Celem Konkursu jest rozwijanie twórczości literackiej dzieci i młodzieży oraz rozbudzanie zainteresowań
czytelniczych.

2. Przedmiotem Konkursu jest napisanie recenzji dowolnej książki dla dzieci i młodzieży:
„z mojej półki z książkami wybrałam/em……………”.
§3
Uczestnicy Konkursu
1. Konkurs adresowany jest do uczniów z klas III - VIII szkoły podstawowej z województwa małopolskiego.
§4
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1.

Uczestnicy wykonują prace indywidualnie.

2.

Każdy uczestnik może napisać jedną recenzję na karcie (wzór do wydruku w załączniku).

3. Uczestnik wypełnia kartę czytelnym pismem, zachowując liniaturę z załącznika, w przypadku zgłoszonych
uczniów dyslektycznych dopuszcza się formę wypełnienia na komputerze (czcionka Times New Roman w
rozmiarze 12, przy zachowaniu liniatury).
4. Na karcie pracy należy podać: imię, nazwisko oraz klasę i pełną nazwę szkoły, do której uczęszcza autor
recenzji; wraz z danymi adresowymi szkoły. Prosimy o podanie nazwiska opiekuna lub nauczyciela
prowadzącego, tytułu recenzowanej książki oraz e-mail szkoły i opiekuna lub nauczyciela.
5. Do każdej pracy musi zostać dołączone oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych dziecka zgodne z
wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. Brak oświadczenia skutkuje odrzuceniem pracy i
zgodnie z zapisami RODO podlega zniszczeniu. Prace bez podpisanego oświadczenia nie będą brały udziału w
konkursie.
6. Prace z danej szkoły wraz z dołączonymi oświadczeniami rodziców lub opiekunów prawnych składa lub przesyła
nauczyciel prowadzący na adres:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
ul. Rajska 1
01-124 Kraków
Wypożyczalnia i Pracownia dla Dzieci – parter, p. 48
7. Złożone prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.
8. Ostateczny termin dostarczenia prac upływa z dniem 30 listopada 2021 roku (decyduje data stempla
pocztowego).
§5
Komisja Konkursowa
1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.
3. Ogłoszenie wyników i powiadomienie laureatów nastąpi 22 grudnia 2021 r.
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
§6
Nagrody
1. Spośród wszystkich zgłoszonych na Konkurs prac Komisja przyzna nagrody i wyróżnienia.
2.

Kryterium wyróżnienia prac konkursowych będzie oryginalność i odzwierciedlenie tematu Konkursu.

3. Prace biorące udział w Konkursie zostaną wyeksponowane na wystawie zorganizowanej przez Wypożyczalnię i
Pracownię dla Dzieci Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, a nagrodzone opublikowane na stronie
internetowej Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień specjalnych.
5. Nagrody można będzie odbierać po ogłoszeniu wyników do końca roku szkolnego (24.06.2022 r.) w:
Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie
ul. Rajska 1
01-124 Kraków
Wypożyczalnia i Pracownia dla Dzieci – parter, p. 48
§7
Postanowienia końcowe
1.

Niniejszy Regulamin jest dostępny u Organizatora oraz u nauczycieli/bibliotekarzy prowadzących ze szkół
biorących udział w Konkursie.

2. Uczestnicy Konkursu akceptują zasady Konkursu zawarte w Regulaminie.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie z wyłączeniem warunków
uczestnictwa w Konkursie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej
Organizatora.
4. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu bez podania przyczyny.

