Konkurs „Najaktywniej czytająca klasa SP w Korszach”
Zapraszamy wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Korszach do wzięcia
udziału w konkursie czytelniczym pt. ,,Najaktywniej Czytająca Klasa SP w Korszach”.
Wypożyczając książki w naszej bibliotece możecie wygrać profesjonalną sesję
fotograficzną - „Malowanie światłami”.
Jest to konkurs promujący bibliotekę i czytanie książek zorganizowany z okazji
obchodzonego w 2018 roku 70-lecia powstania Biblioteki w Korszach.
Regulamin konkursu „Najaktywniej czytająca klasa SP w Korszach”
Informacje ogólne:
1. Organizatorem konkursu czytelniczego jest Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Korszach, zwana dalej "Organizator".
2. Konkurs odbywa się od dnia 19 marca 2018 roku do dnia 31 maja 2018
roku.
3. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas jego trwania

w

Bibliotece oraz na stronie biblioteki: www.mgbpkorsze.pl oraz na portalu
społecznościowym www.facebook.com/biblioteka.korsze.
Cele konkursu:
1.

Popularyzacja czytelnictwa.

2.

Rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury wśród

dzieci i młodzieży.
3.

Doskonalenie technik czytania oraz rozwój wyobraźni.

4.

Wspieranie indywidualnych czytelniczych zainteresowań dzieci i

młodzieży.
5.

Podniesienie poziomu czytelnictwa na terenie miasta i gminy Korsze.

Uczestnicy:
1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów SP w Korszach, którzy
są zarejestrowanymi czytelnikami w MGBP w Korszach.
Komisja Konkursowa

1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu nadzór pełnić będzie Komisja
Konkursowa składająca się z 2 przedstawicieli Organizatora.
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Do konkursu może przystąpić klasa Szkoły Podstawowej w Korszach, która
złożyła pisemne zgłoszenie w bibliotece.
2. Zgłoszenie do konkursu dokonuje wychowawca klasy.
3. Zgłoszeń należy dokonywać na załączonym formularzu do dnia 14 marca 2018
r., w formie papierowej w siedzibie biblioteki, w formie elektronicznej (skan
formularza) na adres e-mail: aszumkowska@mgbpkorsze.pl
Przetwarzanie danych osobowych
1. Przystępując do konkursu każdy z uczestników (lub opiekun prawny osób
niepełnoletnich) wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatorów danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1997 r. o ochronie danych
osobowych uczestnika (Dz.U. nr 101 z 2002 r. z późn. zm.) oraz na publikację
wizerunku uczestnika, podczas ogłaszania wyników Konkursu.
2. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest MiejskoGminna Biblioteka Publiczna w Korszach.
3. Uczestnicy posiadają prawo wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych.
Zasady konkursu oraz nagrody
1. Od dnia 19 marca 2018 roku do dnia 31 maja 2018 roku uczniowie zgłoszonych
klas aktywnie wypożyczają książki.
2. Ocenie konkursowej będzie podlegała liczba wypożyczonych książek przez
uczniów zgłoszonej klasy, dbałość czytelnika o wypożyczone książki oraz
terminowość oddawania książek do biblioteki.
3. Spośród klas biorących udział w konkursie Komisja Konkursowa wyłoni trzy
zwycięskie klasy poprzez wyliczenie współczynnika wypożyczeń na jednego
ucznia danej klasy.
4. Wygrywa ta klasa, która będzie miała najwyższy współczynnik wypożyczeń na
jednego ucznia.
5. Ogłoszenie wyników nastąpi 4 czerwca 2018 r.

6. Nagrodą w konkursie jest profesjonalna sesja fotograficzna dla zwycięskich
klas. Każda zwycięska klasa otrzyma 30 zdjęć na płycie CD. Będą to zdjęcia
indywidualne jak również grupowe.
7. Sesja odbędzie się w miesiącu czerwcu. Szczegóły zostaną przedstawione
zwycięskim klasom po ogłoszeniu wyników.
8. Pozostałe klasy biorące udział w konkursie otrzymają nagrody pocieszenia.
Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy
mogą zgłaszać pisemnie w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu. O
zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej wysłania przez
Uczestnika.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak
również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być wysłane na
adres: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach, ul. Wolności 16, 11-430
Korsze.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową na podstawie
niniejszego regulaminu w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez
Organizatora.
4. O decyzji w przedmiocie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony listem
wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 3 dni od daty jej
rozpatrzenia.
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w razie wystąpienia
przyczyn od niego niezależnych.
3. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści
regulaminu.
4. Wszelkie kwestie sporne dotyczące Regulaminu rozstrzyga Organizator.

5. Dodatkowych informacji o konkursie udzielają pracownicy Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publiczne w Korszach - Oddział dla dzieci, tel. 89 7540123, e-mail:
aszumkowska@mgbpkorsze.pl

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Najaktywniej czytająca klasa
Szkoły Podstawowej w Korszach”

1. Klasa ……………………………………………………………………………………
2. Imię i nazwisko wychowawcy klasy
…………………………………………………………………………………………….
3. Telefon kontaktowy……………………………………………………………….
4. Wykaz uczniów biorących udział w konkursie
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Imię i nazwisko

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

…...………………………………………………….
Data i podpis wychowawcy klasy

