REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO
„KSIĄŻKOMANIA”
w roku szkolnym 2017/2018
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
na terenie województwa wielkopolskiego
Adresat:
Nauczyciele i uczniowie szkoły podstawowej klas IV – VII i gimnazjum,
szczególnie nauczyciele języka polskiego, języków obcych, nauczyciele
bibliotekarze, nauczyciele informatyki, wychowawcy klas.
Regulamin konkursu
Cele konkursu:
• popularyzacja czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych;
• rozwijanie umiejętności autoprezentacji;
• pobudzanie twórczego myślenia;
• doskonalenie umiejętności językowych uczniów;
• motywowanie uczniów do wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych;
• promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół;
• motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym.
Organizator
• Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
Zadanie konkursowe
• Zareklamowanie ulubionej książki w formie krótkiego filmu - rodzaj i gatunek prezentowanej
literatury jest dowolny.

• Zalecane jest posługiwanie się mówioną odmianą języka. Plansze z napisami mogą być
jedynie wsparciem dla aktorów.
• Film może zostać nagrany w wybranym języku: polskim lub obcym.
• Czas projekcji filmu jest ograniczony do 3 minut (dłuższe filmy nie będą podlegać ocenie).
• Możliwe są różne rodzaje filmu, np.: etiuda filmowa, reportaż, wywiad.

Kryteria oceny prac:
 bogactwo językowe wybranego języka;
 oryginalna forma prezentacji książki;
 poziom artystyczny filmu.

Warunki uczestnictwa
 W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych
z terenu województwa wielkopolskiego.
 Film reklamujący książkę może być przygotowany przez 1-3 uczniów.
 Każda szkoła może dostarczyć wyłącznie jeden film w jednej kategorii po uprzednio
przeprowadzonych eliminacjach wewnątrzszkolnych.
 Prace powinny być opatrzone tytułem oraz imieniem i nazwiskiem ucznia – reżysera
filmu.
 Film musi zostać zapisany na płycie DVD w jednym z podanych formatów pliku wideo:
AVI, MP4, MOV, WMV.
 Film musi zostać przesłany wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową oraz zgodą na
przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez rodziców/prawnych opiekunów
oraz nauczyciela (załączniki 1-3 do regulaminu konkursu) na adres: ODN,
ul. Górecka 1, 60-201 Poznań z dopiskiem konkurs czytelniczy KSIĄŻKOMANIA
do 31 stycznia 2018 r. – decyduje data stempla pocztowego.

Komisja konkursowa i nagrody





Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trzech kategoriach: szkół podstawowych
i gimnazjalnych oraz w kategorii języków obcych.
Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez jury powołane przez Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.
Autorzy najlepszych prac zostaną wyróżnieni.
Dyplomy przewidziane są również dla nauczycieli – opiekunów autorów najlepszych
prac.

Terminy:
 nadsyłanie prac: do 31 stycznia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego);
 ocena prac i wybór laureatów konkursu: koniec lutego 2018 r.;
 wręczenie wyróżnień: 23 marca 2018 r - podczas Targów Edukacyjnych.
Szczegółowe informacje o terminie wręczenia wyróżnień zostaną podane drogą
mailową.

Uwagi końcowe
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania pracami nadesłanymi
na konkurs i wykorzystania ich w celach edukacyjnych oraz promocyjnych ODN.
 Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Poznaniu www.odn.poznan.pl.

www.pixabay.com

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Ewa Górczak
koordynator konkursu
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
ewa.gorczak@odnpoznan.pl

Załącznik1
……………………….
Pieczątka szkoły

Formularz zgłoszeniowy
KONKURSU CZYTELNICZEGO „KSIĄŻKOMANIA”
w kategorii*:
język polski SP

język polski gimnazjum

język obcy SP

język obcy gimnazjum

Nazwa i adres szkoły: ……………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………..……..….….…
e-mail szkoły: ………………………………………….…. tel. szkoły: ………………………………………………….
Praca konkursowa:
Nauczyciel opiekun: ………………………………………………………………………………………………………………
e-mail: ………………………………………..………………... tel.: …………………………………..……………………….
Autor/autorzy (1-3 uczniów):
1. Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………..............
2. Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………….
3. Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………….
Klasa: ……………………………
Prezentowana książka
Autor: ………………………………………………………................................................................................
Tytuł: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
* proszę zaznaczyć jedną kategorię na jednym formularzu zgłoszeniowym

……………..………………………..
Podpis nauczyciela opiekuna

……………………………………..
Podpis dyrektora szkoły

Załącznik 2

Wyrażenie zgody
Oświadczenie dotyczące ucznia
……………..………………………………………………..
(imię i nazwisko ucznia)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu czytelniczego
„Książkomania” danych osobowych mojej córki/syna zawartych w zgłoszeniu, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz.
926, z późn. zm.)

Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych mojej córki/mojego syna na witrynie
internetowej Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, rejestrowanie wizerunku
dziecka podczas uroczystości podsumowania konkursu oraz pracy konkursowej
i wykorzystanie ich w celach edukacyjnych oraz promocyjnych ODN w Poznaniu.

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem konkursu, akceptuję jego postanowienia
oraz, że złożone przez moje dziecko prace nie naruszają praw osób trzecich,
a w szczególności prawa o ochronie wizerunku (Art. 81 Ustawie o prawie autorskim
i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r., tekst ujednolicony – Dz. U 2006, nr 90, poz. 631).
Praca konkursowa została wykonana przez moje dziecko samodzielnie, nie była dotychczas
publikowana ani nie brała udziału w żadnym innym konkursie. Ponoszę wszelką
odpowiedzialność za złamanie tych praw, w tym za wszelkie roszczenia osób trzecich co do
praw autorskich do wykonanej pracy.

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

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

Miejscowość i data

Podpis rodziców/opiekunów prawnych

Załącznik 3

Wyrażenie zgody

Oświadczenie nauczyciela
……………..………………………………………………..
(imię i nazwisko nauczyciela)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu –
organizatora konkursu „Książkomania” – moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926, z późn.
zm.)

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych na witrynie internetowej
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

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

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

Miejscowość i data

Podpis nauczyciela

