
 

Regulamin Świątecznego Konkursu Pięknego Czytania 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Świątecznego Konkursu Pięknego Czytania są nauczyciele 

poloniści Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy. 

2. Świąteczny Konkurs Pięknego Czytania odbędzie się 12 grudnia 2019 r. 

w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy przy 

ul. Gajowej 98 o godz. 11.00. 

3. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie. 

4. Fundatorem nagród jest Organizator.  

 

§ 2. Cele Konkursu 

 rozwijanie i utrwalanie potrzeb i nawyków czytelniczych dzieci 

i młodzieży, 

 rozbudzanie pasji czytania,  

 kształtowanie umiejętności interpretacji tekstu literackiego, 

 propagowanie kultury czytelniczej, 

 docenienie dbałości o piękno języka ojczystego, 

 wdrażanie do staranności przekazu językowego,  

 motywowanie uczniów do czytania, 

 wyrabianie nawyku czytania, jako formy spędzania wolnego czasu,  

 rozwijanie zdrowego współzawodnictwa. 

 

§ 3. Uczestnicy Konkursu 

1. Adresatami konkursu są uczniowie klas VIII szkół podstawowych oraz 

uczniowie wszystkich klas ZSEA w Bydgoszczy. 

2. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: 

 

 I KATEGORIA- uczniowie VIII klas szkoły podstawowej oraz klas 

I ZSEA, 

 II KATEGORIA- uczniowie klas II-IV ZSEA. 

 

§ 4. Warunki udziału w Konkursie 

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

2. Każda szkoła może zgłoscić max. 5 uczestników w każdej kategorii 

wiekowej.  

3. Szkoły, które zdecydują się wziąć udział w konkursie proszone są do 

5 grudnia 2019 roku  (czwartek) przesłać lub dostarczyć osobiście 

zgłoszenia (załącznik nr 1)  

 



na adres:  Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy 

85-717 Bydgoszcz 

ul. Gajowa 98  

 

lub adres mailowy: aszydlowska@zsea.bydgoszcz.pl 

 

4. Złożenie zgłoszenia jest traktowane jako uznanie warunków Regulaminu i 

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie 

wizerunku uczestników przez Zespół Szkół Ekonomiczno-

Administracyjnych w związku z udziałem w Konkursie Pięknego Czytania 

zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 

Z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

5. Pozyskanie zgody rodziców lub opiekunów prawnych uczestników konkursu 

leży po stronie szkoły zgłaszającej. 

 

§ 5. Przebieg Konkursu 

1. Organizator przygotowuje zestaw tekstów, które uczestnicy losują do 

odczytania.  

2. Uczestnicy czytają losowo wybrany fragment prozy przygotowany przez 

organizatorów- adekwatny do wieku uczestników (załącznik nr 1). 

 

§ 6. Jury 

1. Komisja konkursowa powoływana jest przez Organizatorów. 

2. Komisja dokona wyboru laureatów oraz zadecyduje o przyznaniu nagród. 

 

§ 7. Kryteria oceniania 

1. Jury oceniać będzie: 

 technikę czytania (płynność, dykcję i tempo czytania), 

 

 interpretację tekstu poprzez wykorzystanie środków artystycznego 

wyrazu (pauzowanie, tempo czytania, modulacja głosu i jego natężenie, 

akcent wyrazowy i zdaniowy, mimika, tzw. intuicja artystyczna, kontakt 

z odbiorcą, radzenie sobie z tremą). 

2. Jury wyłoni spośród wszystkich uczestników osoby zasługujące na nagrodę 

w poszczególnych kategoriach konkursowych.  

 

§ 8. Nagrody 

1. Zwycięzca w każdej kategorii otrzyma tytuł Mistrza Pięknego Czytania.  

2. Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

3. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy za udział 

w konkursie. 

mailto:aszydlowska@zsea.bydgoszcz.pl


 

§ 9. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin dostępny jest na stronie szkoły-organizatora. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga 

Organizator. 

3. Załączniki do Regulaminu: 

 

Załącznik nr 1  

 karta zgłoszenia do udziału w Konkursie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1  

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

DO ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika 

................................................................................................................ 

 

Wiek uczestnika   .........................       kl.  ........................... 

 

Nazwa szkoły  

 

................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................... 

 

Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna   

 

................................................................................................................. 

 

Telefon kontaktowy/mail 

 

…………………………………………………………………………………. 

 

 


