
                                                                                         

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
Oddział w Krakowie

i
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

zapraszają uczniów wszystkich szkół

do udziału w VI edycji

Małopolskiego Konkursu Pięknego Czytania

Honorowy patronat sprawuje:
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie

CELE KONKURSU:
• Doskonalenie umiejętności pięknego czytania
• Kształtowanie kultury czytelniczej
• Rozwijanie twórczych talentów

Konkurs rozgrywany będzie w dwóch etapach:
I – ETAP SZKOLNY - przeprowadzenie konkursu na terenie szkół oraz zgłoszenie do 14.02.2013
1 finalisty etapu szkolnego z klas I –III ze szkoły podstawowej,
1 finalisty etapu szkolnego z klas IV-VI ze szkoły podstawowej,
2 finalistów etapu szkolnego z gimnazjum,
2 finalistów etapu szkolnego ze szkoły ponadgimnazjalnej

II – ETAP MI ĘDZYSZKOLNY - przesłuchanie finalistów etapu szkolnego
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Kraków, ul. Rajska 1 – Oddział dla Dzieci
27.02.2013 r. od godz. 9.00 według harmonogramu podanego pocztą elektroniczną.

Informacja o wyróżnionych uczniach zostanie przekazana do szkół po 01.03.2013.

Wr ęczenie dyplomów i nagród odbędzie się 21.03.2013 r. o godz. 10.00
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, Kraków, ul. Rajska 1 – Oddział dla Dzieci

Podczas finału konkursu laureaci przeczytają fragmenty książek.

Prosimy o przygotowanie do czytania fragmentu
ulubionej książki z literatury dla dzieci i młodzieży.

Uczestnicy czytają przygotowany fragment prozy zawierający dialog i opis.

Ocenie podlega:

dykcja (0-3 pkt.),
interpretacja tekstu (0-3 pkt.),

zachowanie limitu czasu (do 3 minut) (1 pkt).



ZGŁOSZENIA PROSIMY PRZEKAZYWA Ć WYŁĄCZNIE DROGĄ ELEKTRONICZN Ą
w nieprzekraczalnym terminie do 14.02.2013

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

imię, nazwisko ucznia, klasa, szkoła
autor i tytuł wybranej ksi ążki

imię, nazwisko opiekuna
data eliminacji szkolnych i ilość uczestników

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I – III oraz KLASY IV – VI
Monika Mlost Szkoła Podstawowa w Polance Hallera monika.mlost@interia.pl

GIMNAZJUM
Elżbieta Turek ZSOI nr 2, Gimnazjum nr 23 w Krakowie epturek@poczta.onet.pl

SZKOŁA PONADGIMANZJALNA
Anna Kuli ńska I Liceum Ogólnokształcące w Krakowie biblioteka_ilo@op.pl

W razie potrzeby informacji udziela:
Agnieszka Miśkiewicz Zespół Szkół Społecznych nr 1 w Krakowie aga_mis@o2.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Na etap międzyszkolny proszę przynieść podpisane oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych)
zgodnie z załączonym poniżej wzorem.

Oświadczenie
1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ……………………………………………….…………………

w  VI edycji Małopolskiego Konkursu Pięknego Czytania organizowanego przez Towarzystwo Nauczycieli

Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie.

2. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu i w pełni akceptuję jego warunki.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną

w Krakowie oraz Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Krakowie w celach

informacyjnych i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem VI edycji Małopolskiego Konkursu

Pięknego Czytania zgodnie przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002

r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie oświadczam, że przekazanie danych jest dobrowolne

oraz że jestem świadomy faktu, że przysługuje mi prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz do

wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

4. Wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku mojego dziecka w zakresie związanym z

powyższym Konkursem, a w szczególności do umieszczenia go na stronach internetowych Wojewódzkiej

Biblioteki Publicznej w Krakowie i Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.

…………………………………………………………….

Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego


