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REGULAMIN 

 I MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO  

DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII SP 

 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady, na jakich odbywa się konkurs 

pn. „Dzieci czytają dzieciom - Audiobook”. 

2. Organizatorem Konkursu „Dzieci czytają dzieciom - Audiobook”  (dalej „Konkurs”) jest 

Fundacja „Świat, którego nie znacie” z siedzibą w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 54/10, 

25-501 Kielce, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych               

i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem 0000734044 oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach,  powołana 

Uchwałą nr 977/2002 Rady Miejskiej w Kielcach i wpisana do rejestru instytucji kultury 

28 lutego 2002 roku. 

§ 2 

Celem konkursu jest: uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursach, 

mobilizowanie dzieci do czytania, doskonalenie technik czytania oraz rozwój wyobraźni, 

pogłębianie ciekawości czytelniczej, promowanie pozytywnych wartości oraz wzorców 

zachowań, które niosą przesłanie szacunku wobec ludzi i świata, a także nabywanie 

umiejętności posługiwania się nowoczesną technologią. 

 § 3  

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych znajdujących 

się na terenie miasta Kielce. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją 

postanowień Regulaminu.  

2. Organizatorzy Konkursu nabywają nieodpłatnie własność i majątkowe prawa autorskie 

nagrodzonych lub wyróżnionych prac. 

3. Twórcy prac konkursowych oświadczają, że są ich autorami i posiadają wszelkie prawa  

do dysponowania utworem i wszystkimi jego elementami. Ponadto oświadczają,  

że nadesłana praca nie narusza praw osób trzecich.. W przypadku braku takiej zgody, 
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uczestnicy biorą na siebie odpowiedzialność za wszelkie uzasadnione roszczenia osób 

trzecich. 

§ 4 

W konkursie biorą udział drużyny składające się do trzech osób (uczniów klas,           

o których mowa w § 3 niniejszego regulaminu). Każda szkoła, a także świetlica 

środowiskowa lub inna placówka działająca w podobnym charakterze,  która zgłosi chęć 

udziału w konkursie, może nadesłać maksymalnie 3 prace.  

§ 5 

Konkurs polega na nagraniu wiersza, bądź dowolnie wybranego fragmentu książki      

w języku polskim na nośniku elektronicznym, umożliwiającym odsłuchanie nagrania. 

Długość całego nagrania: 5-10 minut. Podczas nagrania można wykorzystać efekty 

dźwiękowe oraz inne, które uatrakcyjnią pracę. W pracy można również połączyć kilka 

wierszy.  

 

§ 6 

1. Konkurs jest jednoetapowy. Prace na konkurs wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz 

oświadczeniem opiekuna, który stanowi załącznik do niniejszego konkursu, należy 

nadsyłać do dnia 15 marca 2020 r. na adres mailowy: fundcja.sknz@gmail.com, 

promocja@mbp.kielce.pl, adres siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach:                    

ul. Marii Konopnickiej 5, 25-406 Kielce z dopiskiem: „Dzieci czytają dzieciom – 

Audiobook”. Prace należy nadsyłać do dnia 15 marca 2020 r. Finał konkursu odbędzie się 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kielcach Filia nr 10 przy ul. Konopnickiej                  

5 w dniu27 marca 2020 r. o godz. 11.  

2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane dnia 23 marca 2020 r. na stronach internetowych 

i portalach społecznościowych Organizatorów. 

§ 7 

Za zajęcie I, II i  III miejsca dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe.  

Organizator zastrzega sobie również przyznanie nagród specjalnych (wyróżnień).  

§ 8 

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja 

Konkursowa. Zwycięży drużyna, która uzyska najlepszą ocenę Komisji. Decyzja 

Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.  
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Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: 

Mariola Bożek 884 274 931 

Iwona Tusznio 796 999 869 

 


