Pijarska Szkoła Podstawowa

„Książka- to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,

Królowej Pokoju w Łowiczu

który puste życie napełnia światłem,

ul. Pijarska 2,

a puste serca wzruszeniem.”

99- 400 Łowicz

Kornel Makuszyński

Regulamin
XV Powiatowego Konkursu Czytelniczego
Pod hasłem:

Odkrywamy tajemnice przeszłości z bohaterami książek Katarzyny Majgier

1. Cele konkursu:
• Rozbudzanie wśród młodzieży pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury.
• Mobilizowanie uczniów do czytania.
• Popularyzacja wartościowej literatury wśród młodych czytelników.
• Rozwijanie zdrowego współzawodnictwa.
• Pobudzanie wyobraźni uczniów oraz ciekawości świata.
• Rozwijanie zdolności humanistycznych.
2. Organizator konkursu
Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu
3. Uczestnicy:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych powiatu
łowickiego, a także dla uczniów klas IV – VI innych szkół zaproszonych przez Organizatora.

4. Zakres tematyczny konkursu:
Uczestników obowiązuje znajomość następujących książek Katarzyny Majgier z cyklu
„Tajemnice starego pałacu”:
- „Duch z Niewiadomic”
-„Milioner z Gdańska”
„Konserwator z Warszawy”

5. Zasady uczestnictwa:
• Konkurs organizowany jest w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym.
- szkolny- do dnia 21 grudnia 2018 r.
- powiatowy- 26 lutego 2019 r. o godzinie 11.00

6. Przebieg konkursu:
• Etap Szkolny przeprowadza komisja szkolna we własnym zakresie. Do etapu powiatowego
awansuje dwóch najlepszych uczniów szkoły.
Zgłoszenia uczniów do etapu powiatowego szkoły przesyłają listownie (lub na adres
mailowy: konkurs@pijarska.pl) według załączonego do niniejszego regulaminu wzorca Karty
Zgłoszenia do dnia 07 stycznia 2019 r.
na adres:
Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu
ul. Pijarska 2, 99 – 400 Łowicz
z dopiskiem

Odkrywamy tajemnice przeszłości z bohaterami książek Katarzyny Majgier

• Etap powiatowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Pijarskiej Szkoły
Podstawowej Królowej Pokoju w Łowiczu w dniu 26 lutego 2019 r. w siedzibie Pijarskiej
Szkoły Podstawowej w Łowiczu.
• Zadaniem uczestników będzie rozwiązanie testu oraz napisanie wypracowania.

• Czas trwania konkursu – 90 minut.
• Komisja konkursowa po sprawdzeniu prac wyłoni zwycięzców.
• Zwycięzcą finału zostanie uczeń, który uzyskał największą ilość punktów.
• W przypadku, gdy dwóch lub więcej uczestników zdobędzie tę samą liczbę punktów,
zwycięzcą zostanie uczestnik, który zdobył więcej punktów za napisanie wypracowania.
• Uczestnik, który w poprzednich edycjach konkursu otrzymał tytuł laureata nie może po raz
kolejny uzyskać nagrody głównej, przysługuje mu natomiast tytuł laureata. W takim
przypadku nagrodę główną otrzymuje kolejna osoba z najwyższą liczbą punktów. Ponadto
taka osoba uzyskuje tytuł laureata II miejsca.
• O wynikach konkursu laureaci i wyróżnieni uczniowie zostaną powiadomieni drogą
mailową.
• Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Organizatora w Pijarskich Szkołach
Królowej Pokoju w Łowiczu w dniu wyznaczonym przez Organizatora.

7. Nagrody:
• Nagrodą główną dla zwycięzcy konkursu i jego opiekuna jest wycieczka do Budapesztu.
•Uczniowie nagrodzeni i wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe.
• Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy i książki.

8. Uwagi ogólne
• Uczestnicy etapu powiatowego winni mieć ze sobą ważną legitymację szkolną.
• Udział w konkursie oznacza, że uczestnik akceptuje warunki regulaminu.
• Niestawienie się ucznia w dniu eliminacji oznacza rezygnację z udziału w konkursie.
• Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga dyrektor Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej
Pokoju w Łowiczu.
• Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej
Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu.

Karta Zgłoszenia
udziału w XV Powiatowym Konkursie Czytelniczym
Odkrywamy tajemnice przeszłości z bohaterami książek Katarzyny Majgier
Lp.

Imię i nazwisko
ucznia

Imię i nazwisko nauczyciela
przygotowującego ucznia do konkursu

1.
2.

PEŁNA NAZWA SZKOŁY:
.......................................................................................................................................................
DOKŁADNY ADRES SZKOŁY:
.......................................................................................................................................................
TELEFON SZKOŁY: ..................................................................................................................
ADRES E-MAIL SZKOŁY:
.......................................................................................................................................................

DYREKTOR SZKOŁY
.............................................
(podpis i pieczęć Dyrektora szkoły)

Oświadczenie Rodzica/Prawnego Opiekuna uczestnika konkursu

Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
…………………………………………………………....... do celów związanych z jego udziałem
w XV Powiatowym Konkursie Czytelniczym „Odkrywamy tajemnice przeszłości z bohaterami
książek Katarzyny Majgier”.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.
Łowicz, dnia ………………………
………………………………………………
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Oświadczenie Rodzica/Prawnego Opiekuna uczestnika konkursuwyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku
Niniejszym wyrażam zgodę na utrwalenie wizerunku ………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)

za pomocą zdjęć wykonanych w trakcie konkursu oraz wręczania nagród.
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonywanych zdjęć
za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu prowadzonych przez Organizatora konkursu
działań informacyjno- promocyjnych w ramach realizowanego konkursu.
Zdjęcia będą wykorzystywane na stronie internetowej szkoły oraz lokalnej prasie.
Łowicz, dnia ………………………
………………………………………………
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

