Miejska Biblioteka Publiczna
im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie
ul. Sambora 5A
83-130 Pelplin
tel.(58) 536 33 43
mail: biblioteka@pelplin.pl
www.biblioteka.pelplin.pl

V POWIATOWY KONKURS
PIĘKNEGO CZYTANIA I ROZUMIENIA
TEKSTU
REGULAMIN
1. Organizatorem V Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania i Rozumienia Tekstu
jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie.
2. Celem konkursu jest:
 Rozwijanie i utrwalanie potrzeb oraz nawyków czytelniczych uczniów.
 Sprawdzenie umiejętności głośnego i wyrazistego czytania oraz rozumienia
przeczytanego tekstu.
 Rozwijanie umiejętności pokonywania stresu w sytuacji rywalizacji.
 Szerzenie kultury czytelniczej.
3. Konkurs adresowany jest dla uczniów kl. IV – VII szkoły podstawowej z powiatu
tczewskiego i odbędzie się 14 listopada 2017 r., o godz. 1000 w MBP w Pelplinie.
4. Przeprowadzany będzie w dwóch grupach wiekowych
 Kl. IV - V
 Kl. VI - VII
5. W ramach konkursowej prezentacji uczestnik jest zobowiązany do rozwiązania testu
i do przeczytania losowo wybranego fragmentu tekstu.
6. Ocenie podlegają technika czytania (płynność, bezbłędność, intonacja, rozumienie
tekstu, dykcja i tempo czytania).
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7. Z jednej szkoły może uczestniczyć nie więcej niż 2 uczestników z każdej grupy
wiekowej.
8. Warunkiem

udziału

w

konkursie

jest

złożenie

przez

rodziców/opiekunów

lub szkolnego opiekuna konkursu w wyznaczonym terminie prawidłowo wypełnionej
Karty zgłoszeniowej. (Karta zgłoszeniowa w załączniku).
9. Karty zgłoszeń uczestników należy przesłać do 10 listopada 2017 roku na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty
ul. Sambora 5a, 83-130 Pelplin
z dopiskiem „V Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania i Rozumienia Tekstu”

Zgłoszenia można także przesyłać drogą elektroniczną, telefoniczne nie będą
przyjmowane.
Po upływie wyznaczonego terminu, zgłoszenia nie będą przyjmowane.
10. Nad

prawidłowym

przebiegiem

konkursu

czuwa

komisja

powołana

przez organizatora.
Dojazd we własnym zakresie.
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KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA
DO IV POWIATOWEGO KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA I ROZUMIENIA
TEKSTU

Proszę o przyjęcia zgłoszenia konkursowego mojego dziecka ………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………..
Wiek ………………………………………….
Adres zamieszkania dziecka ……………………………………………………………………………………
Nazwisko i imiona rodziców (opiekunów prawnych) ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
Telefony kontaktowe rodziców (opiekunów prawnych) ……………………………………………………….
Adres e-mail rodziców / opiekunów …………………………………………………………………………...
Szkoła …………………………………………………………………………………………………………..
Szkolny opiekun konkursu ……………………………………………………………………………………..
Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku mojego dziecka, biorącego udziału w V Powiatowym
Konkursie Pięknego Czytania i Rozumienia Tekstu, w mediach: prasa, radio, TV Pelplin, strona internetowa
i fb w celach promocyjnych.

Data i podpis osoby wypełniającej zgłoszenie …………………………………………………………………
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