
MIĘDZYGMINNY KONKURS CZYTELNICZY
„KSIĄŻKOMANIACY NA START!”

REGULAMIN

Organizator:
Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki

Współorganizatorzy:
- Gmina Sokolniki
- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach.

Cele konkursu:
- zachęcanie dzieci i młodzieży do czytania i zdobywania wiedzy;
- rozbudzanie zamiłowanie do literatury;
- pobudzanie fantazji, wyobraźni oraz ciekawości świata;
- popularyzacja wartościowej literatury dla dzieci i młodzieży;
- rozwijanie zdrowego współzawodnictwa;
- sprawdzenie stopnia znajomości treści książek zaproponowanych do lektury.

Adresaci:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz I klasy 
gimnazjów.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
- nadesłanie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia drużyny reprezentującej bibliotekę 

gminną lub miejsko-gminną do dnia 25 marca 2016 roku do godz. 1500 (decyduje data 
wpływu):
e-mailem: biblioteka@sokolniki.pl
lub listownie: Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki
                       ul. Parkowa 1
                       98-420 Sokolniki
             Z dopiskiem: „Książkomaniacy na start!”

Etapy konkursu:
Konkurs składa się z dwóch etapów:
- etap I – eliminacje gminne przeprowadzane przez biblioteki gminne i miejsko-gminną 
najpóźniej do dnia 24 marca 2016 r. Na tym etapie powinny zostać wyłonione trzyosobowe 
drużyny (po jednej z każdej gminy), które będą reprezentować poszczególne biblioteki, a tym 
samym gminy w II etapie konkursu. Biblioteki mają prawo wyłonić swoją trzyosobową 
drużynę bez eliminacji.
- etap II – międzygminny finał, który odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2016 r. w sali 



Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach o godz. 1000. Rozgrywka 
finałowa będzie miał formę wielkoplanszowej gry, w której uczestnicy będą musieli przejść 
od startu do mety odpowiadając na pytania związane z konkursowymi lekturami i wykonując 
różne zadania wylosowane podczas gry. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów 
drużyny otrzymają zadania dodatkowe.

Obowiązkowe lektury:
Uczestnicy konkursu muszą zapoznać się z następującymi książkami Pawła Beręsewicza:
- Tajemnica człowieka z blizną.
- Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek.
- Wszystkie lajki Marczuka.

Oceny i nagrody:
- w I etapie konkursu nagrody zapewniają biblioteki gminne i miejsko-gminna.
- w finale drużyny oceni jury powołane przez organizatora. Jednym z członków jury będzie 
pisarz Paweł Beręsewicz.
- każdy uczestnik finału otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie.
- uczestnicy z trzech zwycięskich drużyn otrzymają nagrody książkowe ufundowane przez 
organizatora i Urząd Gminy w Sokolnikach.
- Nagrodą specjalną dla wszystkich drużyn biorących udział w finale konkursu będzie 
spotkanie autorskie z Pawłem Beręsewiczem.

Postanowienia końcowe:
- organizator zastrzega sobie do zmian z przyczyn od niego niezależnych.
- zgłaszający wyraża zgodę na rejestrację fotograficzną podczas finału konkursu przez 
Bibliotekę publiczną Gminy Sokolniki oraz publikację w mediach, a także wykorzystanie 
danych osobowych wyłącznie w materiałach konkursowych.
- dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Kontakt:
Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki
Tel.: (62) 78 45 014 lub 697 064 254
e-mail: biblioteka@sokolniki.pl

Serdecznie zapraszamy!

KARTA  ZGŁOSZENIA



Imię i nazwisko uczestnika konkursu …………………………………………………………
Instytucja zgłaszająca:
Nazwa ………………………………………………………………………………………….
Adres ……………………………………………………………………………………………
Tel., e-mail: ……………………………………………………………………………………..
Wiek uczestnika ………………………………………..

Akceptuję warunki zawarte w regulaminie konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie 
przez Organizatora danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu w oparciu o art. 23 
ust. 1 pkt 1 i ust.2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 
133, poz.883).

…………………………..            ……………………………             …………………………
Miejscowość i data                                     Podpis opiekuna  i uczestnika                      Podpis dyrektora instytucji


