
Regulamin IV edycji 
Festiwalu Pięknego Czytania

Patronat honorowy nad konkursem sprawują:
Pan Jacek Ciecióra - Przewodniczący Rady Powiatu Radomszczańskiego
Pan Andrzej Plutecki - Starosta Powiatu Radomszczańskiego
Pani Wioletta Pichit - Wójt Gminy Ładzice
Pani Anna Kosendek - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku 

Organizatorem festiwalu, zwanego dalej konkursem, jest Gminna Biblioteka Publiczna 
w Ładzicach, natomiast partnerami: Starostwo Powiatowe w Radomsku, Miejska Biblioteka    
Publiczna w Radomsku. 

Cele konkursu: 
 Popularyzacja książki i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, propagowanie idei pięknego 

czytania. 
 Rozwijanie aktywności czytelniczej uczniów. 
 Doskonalenie umiejętności posługiwania się żywym słowem, wyraźnego i wyrazistego 

czytania. 
 Sztuka interpretacji tekstu. 

Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Ładzicach. 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum. 
Odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: 

 klasy IV-VI szkoły podstawowej; 
 klasy I-III gimnazjum. 

   Do przesłuchania finałowego szkoła może zgłosić 2 uczestników w każdej kategorii. Istnieje 
możliwość przeprowadzenia etapu szkolnego, za który pełną odpowiedzialność biorą nauczyciele 
go przeprowadzający. 

     Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie lub przesłanie czytelnie wypełnionej karty uczestnictwa
do dnia 21 września (poniedziałek) 2015 r. na adres: 
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Wyzwolenia 36
97- 561 Ładzice 
tel./ fax. 44 684 08 22 
z dopiskiem Biblioteka 

    Przesłuchanie finałowe i wyłonienie Mistrza Festiwalu Pięknego Czytania odbędzie się 
29 września 2015 o godz. 9.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku, 
ul.   Narutowicza 4. 

Zasady konkursu: 
1. Uczestnik konkursu czyta 2 fragmenty utworów: indywidualnie wybrany przez siebie 

fragment prozy polskiego pisarza (czas prezentacji - do 2 minut), oraz wylosowany fragment
tekstu przygotowany przez komisję (czas zapoznania się z tekstem i zastanowienia się nad 
interpretacją - do 4 minut). 

2. Uczestników oceniać będzie wytypowana przez Organizatora komisja konkursowa. 



3. Punktowana będzie interpretacja tekstu pod względem: 
 dykcji, 
 interpunkcji, 
 wyrazistości, 
 ekspresji słowa i wyrazu artystycznego czytanego tekstu. 

4. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji ani zaskarżeniu. 

Postanowienia końcowe: 
1. Zwycięzca w każdej kategorii otrzyma tytuł Mistrza Pięknego Czytania. 
2. Laureaci otrzymają puchary, dyplomy oraz nagrody książkowe. 
3. Koszt dojazdu uczniów i opiekunów pokrywa szkoła, którą reprezentują, lub każdy 

uczestnik indywidualnie. 
4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 

101, poz. 926 ze zm.) w celach prowadzenia konkursu, wyłaniania zwycięzców, odbioru       
i rozliczania nagród przez Organizatora. 

5. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na upublicznienie wizerunku podczas relacji z przebiegu 
konkursu w lokalnych mediach. 

6. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na powyższe 
warunki. 

Informacje związane konkursem można uzyskać w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Ładzicach; tel. 44 683 01 22, mobile + 48533445770; e-mail; biblioteka@ladzice.pl. Regulamin 
dostępny jest na stronie internetowej: www.ladzice.pl (Anita Pawlak-Zygma, organizator konkursu).

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 

mailto:biblioteka@ladzice.pl


Załącznik nr 1
Do regulaminu Festiwalu Pięknego Czytania.

Karta zgłoszenia ucznia do udziału w Festiwalu Pięknego Czytania 
/ Prosimy o wypełnienie karty drukowanymi literami /

imiona i nazwisko uczestników, klasa, adres zamieszkania, telefon:

1. ………………………………………………………………………………………………...

tytuł utworu ………………………………………… autor ……………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………...

tytuł utworu …………………………………………autor ………………………….…………

3. ………………………………………………………………………………………………...

tytuł utworu …………………………………………autor ………………………….…………

4. ………………………………………………………...………………………………………

tytuł utworu …………………………………………autor ………………………….…………

data: ……………………………………

imię i nazwisko oraz telefon lub adres mailowy nauczyciela przygotowującego uczniów: 

………………………………………………………………………………………………...…

                                                                                                                                               

……………………………………..
pieczęć szkoły


