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POWIATOWY KONKURS CZYTELNICZY 

„KSIĄŻKOMANIACY NA START!” 

III Edycja: Kobiety, które zmieniają świat wokół nas . 

 

REGULAMIN 

 

Organizator: 

Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki 

 

Współorganizatorzy: 

- Gmina Sokolniki 

- Powiat Wieruszowski. 

 

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 7 szkół podstawowych i 1-2 klas szkół 

gimnazjalnych. 
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Warunki uczestnictwa w konkursie: 

- nadesłanie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia Zawodnika i jego Pomocnika 

reprezentujących bibliotekę gminną lub miejsko-gminną do dnia 02 marca 2018 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!” 

 

Konkurs: 

W konkursie zmierzą się zgłoszone przez biblioteki powiatu wieruszowskiego Drużyny. 

Każda z drużyn może liczyć maksymalnie trzy osoby. Na etapie gminnym eliminacje 

przeprowadzają biblioteki we własnym zakresie. Biblioteki mają prawo zgłosić Drużynę bez 

eliminacji. 

Głównym zadaniem każdej Drużyny będzie przygotowanie i zaprezentowanie mini wystawy 

(maksymalnie obejmującej 3 antyramy), przedstawiające kobiety, które zapisały się w historii 

danej gminy. Drużyny mogą wybierać postacie historyczne, ale także te żyjące współcześnie, 

które według ich oceny mają istotny wpływ na lokalną kulturę, społeczność itp. 

Finał konkursu odbędzie się w dniu 8 marca 2018 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury, 

Sportu i Turystyki w Sokolnikach o godz. 1100.  Do tego czasu należy dostarczyć 

przygotowane przez poszczególne Drużyny mini wystawy. Zostaną one połączone w jedną 

prezentację pod wspólnym hasłem: „Kobiety, które zmieniają świat wokół nas” i jako całość 

będzie ona prezentowana w poszczególnych bibliotekach powiatu wieruszowskiego. Podczas 

finału Drużyny będą musiały opowiedzieć o swoich bohaterkach.  

Obowiązkowa lektura: 

Uczestnicy konkursu muszą zapoznać się z następującymi książkami: 

- Baby, dziewuchy, dziewczyny – Anna Dziewit-Meller. 

Oceny i nagrody: 

- w finale Drużyny oceni jury powołane przez organizatora. Jednym z członków jury będzie 

dziennikarka, podróżniczka, pisarka – Pani Anna Dziewit-Meller. 
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- każdy uczestnik finału otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie. 

- Drużyny otrzymają nagrody  ufundowane przez organizatora, Gminę Sokolniki i Powiat 

Wieruszowski. 

- nagrodą specjalną dla osób biorących udział w finale konkursu będzie spotkanie autorskie     

z Anną Dziewit-Meller. 

 

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! 
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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 

 


