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GMINNY KONKURS 

PIĘKNEGO CZYTANIA

ZAŁOŻENIA  KONKURSU

Gminny Konkurs Pięknego Czytania to akcja towarzysząca Narodowemu Czytaniu

w  Gminie  Zbuczyn  w  2018r.,  którego  finał  odbędzie  się  08.09.2018r  w  GOK  Zbuczyn.

Tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywa się w Roku 100-lecia Odzyskania przez

Polskę Niepodległości,  stąd wyjątkowa a zarazem nietypowa formuła akcji.  Cała Polska

czyta  cały  rok  fragmenty  wielkiej  polskiej  literatury  związane  z  ideą  niepodległości.

Również nasz konkurs opierał się będzie na czytaniu wybranych fragmentów  z 44 tekstów

utworzonej na tą okazję Antologii Niepodległości. 

I. CELE KONKURSU

• popularyzowanie i promowanie czytelnictwa wśród młodzieży,

• budzenie zainteresowania wartościową literaturą,

• propagowanie kultury czytelniczej,

• aktywne  uczestnictwo  młodzieży  w  NARODOWYM  CZYTANIU  W  GMINIE

ZBUCZYN,

• uczenie rywalizacji w miłej atmosferze.

II. ORGANIZATORZY

1. GRUPA  NIEFORMALNA  –  realizująca  projekt  Narodowe  Czytanie  w  Gminie

Zbuczyn w ramach inicjatywy lokalnej.
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Współorganizatorzy:

1. Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie, 

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Zbuczynie

III. TERMIN I MIEJSCE

Eliminacje gminne konkursu odbędą się 

29.05.2018r. /wtorek/ o godz. 10.00 

w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI - VII szkół podstawowych oraz klas  

II -III oddziałów gimnazjalnych z terenu Gminy Zbuczyn.

2. Do gminnego konkursu szkoły mogą zgłosić maksymalnie 2 uczestników w każdej

kategorii.

3. Warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  jest  wysłanie  pocztą  wypełnionej  karty

zgłoszenia do 23.05.2018r. /środa/ do godz. 16.00 na adres:  Gminny

Ośrodek  Kultury  w  Zbuczynie,  ul.  Jana  Pawła  II  3,  08-106

Zbuczyn /decyduje data wpływu do GOK-u /  lub  dostarczenie karty osobiście

ewentualnie drogą mailową na adres: hanna.jurzyk@gokzbuczyn.pl

4. Do karty zgłoszenia uczestnik ma obowiązek dołączyć 3 kopie prezentowanego

tekstu.

V. ZASADY KONKURSU

• Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych:

            Kategoria I – kl. VI – VII /szkoła podstawowa /

Kategoria II – kl II – III /oddziały gimnazjalne /

mailto:hanna.jurzyk@gokzbuczyn.pl
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• Gminny Konkurs Pięknego Czytania składać się będzie z dwóch etapów:

Etap I – szkolny

1. Sugerujemy  przeprowadzenie  etapu  szkolnego  w  celu  wyłonienia  gminnych

uczestników konkursu.

2. Uczestnicy konkursu zobowiązani są wybrać i zaprezentować fragment tekstu z listy

Antologii  Niepodległości,  która  została  zaproponowana  w  ramach  Narodowego

Czytania w br. Wykaz  (załącznik Nr 2) do regulaminu lub na stronie internetowej:

www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie

Etap II- gminny

1. Za przebieg etapu gminnego odpowiedzialni są organizatorzy konkursu.

Przebieg konkursu:

• Uczestnik konkursu czyta 2 fragmenty utworów: indywidualnie wybrany przez

siebie fragment z Antologii  Niepodległości  (czas prezentacji  -  do 3 minut) oraz

wylosowany fragment tekstu przygotowany przez komisję(czas  (czas zapoznania się

z tekstem i zastanowienia się nad interpretacją - do 4 minut), (czas prezentacji

- do 3 minut)

• Prezentacja może odbywać się w pozycji siedzącej bądź stojącej – wybór należy do

uczestnika.

2. Przygotowane przez organizatorów  fragmenty do  losowania wybrane zostaną z 44

tekstów  Antologii Nieodległości.

3. Teksty wybrane będą przez organizatorów z uwzględnieniem możliwości  wiekowych

uczestników.
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VI. JURY 

1. Komisja konkursowa powoływana jest przez Organizatorów.

2. Po przeprowadzeniu wszystkich  kategorii Jury wyłoni laureatów i ogłosi wyniki.

Kryteria oceny:

• technika czytania (0-5 pkt.): płynność, dykcja, tempo czytania;

• środki artystycznego wyrazu (0-5 pkt.): pauzowanie, tempo jako środek ekspresji,

modulacja głosu i jego natężenie, akcent zdaniowy (logiczny), mimika, ewentualny

gest, kontakt wzrokowy z odbiorcą, radzenie sobie z tremą;

• dobór tekstu pod względem trudności (0-3 pkt)

• zachowanie limitu czasu (do 3 minut) (0-1 pkt);

VII. NAGRODY

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

zobowiązani  są  do wzięcia  udziału  w Narodowym Czytaniu  w Gminie  Zbuczyn,  

w dniu 08.09.2018r./sobota/ o. godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury

w Zbuczynie, podczas którego otrzymają dyplomy  oraz nagrody rzeczowe.

2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

3. Opiekunowie otrzymają podziękowania za przygotowanie uczestników do konkursu.

4. Nagrody zostaną zakupione ze środków  realizacji zadania publicznego

w ramach inicjatywy lokalnej Gminy Zbuczyn.
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VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie się uczestnika na konkurs uważane będzie za jednoznaczne z uznaniem 

warunków regulaminu, wyrażeniem zgody na opublikowanie danych osobowych 

oraz rozpowszechnianie wizerunku na potrzeby przeprowadzenia oraz promocji 

konkursu zgodnie zart. 23 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz art. 81 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 

90, poz. 631 ze zm

2. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji ani zastrzeżeniu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

4. Załączniki  do  regulaminu:  Załącznik  nr  1 –  karta  zgłoszenia  do  udziału  

w  konkursie  wraz  ze  zgodą  przedstawiciela  ustawowego  na  udział  w  konkursie.

Załącznik nr 2 – lista 44 tekstów Antologii Niepodległości

5. Koszt dojazdu uczniów i opiekunów pokrywa szkoła, którą reprezentują lub każdy

uczestnik indywidualnie. 

6. Regulamin  konkursu  wraz  z  załącznikami  dostępny  jest  na  stronie

www.gokzbuczyn.pl

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Hanna Jurzyk

pod nr telefonu 500 799 675

http://www.gokzbuczyn.pl/

