WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

HONOROWI PATRONI

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

ogłasza konkurs

Niech połączy nas książka!
Książka, którą polecam mojemu uczniowi.
Książka, którą polecam mojemu nauczycielowi.
dla nauczycieli oraz uczniów gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
z województwa kujawsko-pomorskiego
Bydgoszcz 2017

Regulamin konkursu :
§1
Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Pedagogiczna
im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

Biblioteka

Wojewódzka

§2
Cel konkursu
1. Realizacja w roku szkolnym 2016-/2017 jednego z podstawowych kierunków polityki
oświatowej państwa : rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
2. Promowanie wśród nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
książki i czytelnictwa
3. Popularyzacja metody booktalking, pozwalającej dzielić się entuzjazmem do książek
i zachęcać do czytania dla przyjemności.
4. Popularyzacja i zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do promocji
czytelnictwa.
5. Rozwijanie kreatywności, wrażliwości i zainteresowań literackich nauczycieli i uczniów.
6. Integracja środowiska szkolnego - nauczycieli i uczniów.

§3
Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikami konkursu mogą być nauczyciele oraz uczniowie gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego.
2. Każda praca może mieć tylko jednego autora – w konkursie nie mogą brać udziału prace
zbiorowe.
3. W konkursie może wziąć udział jedna praca jednego uczestnika.

§4
Warunki przyjęcia pracy
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nagranie filmu w formacie MP4, którego
treścią jest ustna prezentacja dowolnej książki metodą booktalkingu, wypowiedź nie może
przekroczyć 7 minut.

2. Każdy uczestnik może zgłosić jeden film, który powinien być nagrany na nośniku
elektronicznym umożliwiającym odtworzenie.
3. Forma wypowiedzi jest dowolna.
4. Prace muszą zostać nadesłane bądź osobiście dostarczone w formie nośnika
elektronicznego lub przesłane drogą mailową w postaci linku do udostępnionego pliku w
chmurze ( na dysku internetowym, np. OneDrive, Dropbox, Dysk Googl) do dnia
31.05.2017r. na adres:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego
ul. M. Skłodowskiej-Curie 4
85-094 Bydgoszcz
Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych
Nauczyciele z dopiskiem: „Konkurs: Niech połączy nas książka.
Książka, którą polecam mojemu uczniowi.”
Uczniowie z dopiskiem: „Konkurs: Niech połączy nas książka.
Książka, którą polecam mojemu nauczycielowi.”
5. Prace powinny być podpisane, w przypadku nauczycieli: imię nazwisko, szkoła w której
pracuje nauczyciel, a w przypadku uczniów: imię, nazwisko, szkoła, klasa, opiekun:
nauczyciel, rodzic.
6. Do każdej pracy musi być dołączony formularz zgłoszeniowy oraz w przypadku uczniów
zgoda rodziców/opiekunów. Dokumenty te znajdują się w załączniku nr 1 i nr 2.
7. Nadesłane prace nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane i prezentowane na innych
konkursach, a ich nadesłanie równoznaczne jest z potwierdzeniem tego faktu.
8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa
na wykorzystanie prac.
9. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
oraz danych szkoły w działaniach niezbędnych dla prawidłowego przebiegu konkursu
(zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku,
Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002 r., ze zm.).
10. Nadesłanych prac nie zwracamy.
§5
Kryterium oceny
1. Nadesłane prace zostaną ocenione przez powołaną przez Organizatora Komisję
Konkursową w dwóch kategoriach:
- nauczycieli gimnazjów, uczniów gimnazjów
- nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
2. Pod uwagę będą brane następujące kryteria:
- wybór książki
- zgodność prezentacji z zasadami booktalkingu
- pomysł, kreatywność, ekspresja
- poprawność językowa

- oryginalność prezentacji.
3. Organizator nie weźmie pod uwagę prac, jeżeli nie będą spełniały wskazanych wyżej
kryteriów, w szczególności, jeżeli:
a) zgłoszenie nie będzie zawierało wszystkich wymaganych danych lub dane te będą
nieczytelne,
b) prace zostaną dostarczone w stanie uniemożliwiającym ich ocenę oraz późniejsze
wykorzystanie,
c) prace będą naruszać prawa lub dobra osobiste osób trzecich,
d) zgłoszenie zostanie przesłane po terminie określonym w Regulaminie.
4. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej: www.pbw.bydgoszcz.pl

1.
2.
3.

4.

§6
Nagrody
Nauczyciele i uczniowie, którzy zostaną laureatami otrzymają nagrody za zajęcie I, II i III
miejsca.
Komisja może przyznać wyróżnienia.
Wyłonieni w konkursie laureaci zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie
oraz drogą mailową, a lista nazwisk zostanie opublikowana na stronie www Biblioteki
www.pbw.bydgoszcz.pl
Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
§7
Postanowienia końcowe

1. Prace należy przesłać lub dostarczyć do 31.05.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego
lub data wysłania e -maila)
2. Ogłoszenie i wręczenie nagród odbędzie się w terminie ustalonym przez Organizatora.
Termin wręczenia nagród zostanie podany do 22.06. 2017 r.
3. Informacje o konkursie i nagrodzonych autorach dostępne będą na stronie internetowej
Biblioteki www.pbw.bydgoszcz.pl oraz zostaną przesłane do poszczególnych szkół.

