REGULAMIN KONKURSU – MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA
1. Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich
Górach.
2. Cel konkursu
- Promocja czytelnictwa i literatury poprzez bliższe zapoznanie się z tekstem literackim,
poprawną artykulacją i wymową oraz ze sztuką interpretacji tekstu,
- wspieranie działań i możliwości twórczych dzieci i młodzieży,
- popularyzowanie Biblioteki,
- rozwijanie wyobraźni i wrażliwości.
3. Uczestnicy
Konkurs adresowany jest do odbiorców w wieku 10 - 13 lat, w szczególności zaś do uczniów szkół
podstawowych z terenu miasta Tarnowskie Góry.
4. Nagrody
Jury powołane przez Bibliotekę wyłoni pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz ewentualne
wyróżnienia. Najlepsze prezentacje zostaną nagrodzone ufundowanymi przez organizatora
nagrodami w postaci sprzętu multimedialnego i audiobooków.
6. Kryteria oceny
W ramach konkursowej prezentacji uczestnik jest zobowiązany do przeczytania wybranego przez
siebie fragmentu tekstu odpowiedniego do wieku uczestnika.
Prezentacja nie powinna trwać dłużej niż od 3 do 5 minut.
Ocenie podlegają: technika czytania (płynność i lekkość mowy, poprawność artykulacji głosek,
dykcja i tempo czytania) oraz sposób interpretacji poprzez wykorzystanie środków artystycznego
wyrazu (takich jak: pauzowanie, tempo jako środek ekspresji, modulacja głosu i jego natężenie,
mimika, ewentualny gest sceniczny, jego adekwatność do prezentowanego tekstu) oraz postawa
uczestnika, radzenie sobie z tremą, a także ogólne walory estetyczne wykonania.
8. Warunki i przebieg konkursu
Uczestnicy mogą być zgłoszeni tylko poprzez opiekunów, tj. nauczycieli lub rodziców za pomocą
karty zgłoszenia.
Ostateczny termin zgłoszenia uczestników do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. B. Lubosza
w Tarnowskich Górach to 12 marca 2018 r. włącznie.
Miejscem składania kart zgłoszeń jest Wypożyczalnia Książki Mówionej.
Karty są do pobrania na naszej stronie internetowej oraz w Wypożyczalni Książki Mówionej.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w formie indywidualnych prezentacji 22 marca 2018 roku.
Telefon kontaktowy 32 285 41 60 w. 28.
9. Pozostałe informacje
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w niniejszym Regulaminie,
jeżeli będą tego wymagały okoliczności niezależne od niego.
O udziale w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc ograniczona.
Zgłoszenie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika konkursu regulaminu oraz
wyrażeniem zgody na wykorzystanie swego wizerunku w celach promocyjnych Biblioteki.
Dane osobowe pozyskane do celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim.
Serdecznie zapraszamy chętnych do wzięcia udziału!

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
DO KONKURSU MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA
Organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Bolesława Lubosza
w Tarnowskich Górach
(kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka)
Proszę o przyjęcie zgłoszenia konkursowego dziecka
Imię i nazwisko………………………………………………………………………………..
Wiek ........................................................................................................................................
Adres zamieszkania dziecka
…...............................................................................................................................................
Nazwiska i imiona rodziców (opiekunów prawnych):
........................................................................................................................…........................
Telefony kontaktowe rodziców (opiekunów prawnych) …......................................................
Adres e-mail rodziców/ opiekunów ...........................................................................................
Szkoła ….....................................................................................................................................
Szkolny opiekun konkursu …......................................................................................................
Wybrany tekst konkursowy …......................................................................................................
Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku mojego dziecka, biorącego udział
w Konkursie Mistrz Pięknego Czytania, w mediach: prasa, strona internetowa i fb w celach
promocyjnych.
Oświadczam, że podane wyżej informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
Data i podpis osoby wypełniającej zgłoszenie …...............................................…...............
Wpłynęło dnia .........................................................................................................................
(data i podpis pracownika biblioteki)

