
Regulamin X Gminnego Konkursu
„Mistrz Pięknego Czytania”

….„A to miej na pieczy, abyś czytał kiedy tylko możesz….” - to słowa Mikołaja Reja.
Dawno  temu  były  wypowiedziane,  ale  do  dzisiaj  nie  straciły  na  ważności
i aktualności.  W XVI wieku poeta zachęcał ludzi do oddawania się lekturze. My
również  uważamy,  że  czytanie  książek  daje  człowiekowi   wiele  pożytku.  Przede
wszystkim lektury dostarczają czytelnikowi wzorców postępowania. Z przeczytanych
tekstów możemy wyciągnąć wnioski dotyczące zachowania się w różnych, czasem
bardzo trudnych  i skomplikowanych sytuacjach życiowych. Książki stanowią dla nas
źródło wiedzy,  ponieważ dowiadujemy się z nich bardzo dużo o otaczającym nas
świecie.  Źródłem wiedzy są  także  podręczniki,  słowniki,  encyklopedie.  Poza  tym
obcowanie  z  dziełami  literackimi  jest  dla  czytelnika  bardzo  pożyteczne  jeszcze
z innego powodu. Czytając różnorakie teksty, spotykamy się z poprawnym i pięknym
językiem.  Dzięki  temu  uczymy  się  poprawnej  wymowy,  budowy  zdań  oraz
przyswajamy  pisownię  trudnych  wyrazów.  Kto  dużo  czyta  ten  dużo  wie  i  umie.
Każdy z  nas powinien być świadom jak wiele pożytku daje czytanie książek. Życie
ludzkie  jest  zbyt  krótkie,  aby  można  było  poznać  wszystkie  utwory.  Dokonujmy
zatem selekcji i czytajmy zwłaszcza to, co nas interesuje.

Konkurs odbędzie się dnia 08.06.2017r. (czwartek) o godzinie 10.00
( w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie )

1. Organizator:
- Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie
- Biblioteka Publiczna w Bliżynie

2. Cel konkursu:
- rozwijanie i utrwalanie potrzeb i nawyków czytelniczych
- kształcenie umiejętności czytania i rozumienia czytanego tekstu

3. Uczestnicy
- w konkursie mogą brać udział uczniowie klas: I – III i IV – VI Szkoły Podstawowej
     (Prosimy o wytypowanie jednego przedstawiciela z każdej klasy)

4. Repertuar
- uczniowie czytają fragmenty tekstu z dowolnie wybranych  i przyniesionych przez
siebie książek
- prezentacja nie może przekraczać 2 minut



5. Ocena
- Punktowana jest:

a) wyrazistość czytania ( 0 – 5 pkt. )
b) płynność czytania ( 0 – 5 pkt. )
c) intonacja czytania ( 0 – 5 pkt. )
d) bezbłędność czytania ( 0 – 5 pkt. ) 

Każdy uczestnik konkursu może otrzymać maksymalnie 20 punktów. 

Występy uczestników konkursu  ocenia  powołana  w tym celu  trzy  -  osobowa
komisja, przyznając punkty według ustalonych kryteriów ( punkt 5. Ocena ).

 Przewodniczący komisji ogłasza ostateczny werdykt, poprzedzony obradami.

6. Zgłoszenia:
- zgłoszenia uczestników konkursu przyjmowane są:
 w Bibliotece Publicznej w Bliżynie w godzinach jej otwarcia oraz telefonicznie pod
numerem telefonu: 41 2541 181
 w  Gminnym  Ośrodku  kultury  w  godzinach  otwarcia   oraz  telefonicznie  pod
numerem telefonu: 41 2541 676

Termin zgłoszenia uczestników upływa dnia 02.06.2017 (piątek)

7. Termin:

Konkurs  „Mistrz  Pięknego  Czytania”  odbędzie  się  dnia
08.06.2017  (czwartek)  o  godzinie  10.00  w  lokalu  Gminnego
Ośrodka Kultury w Bliżynie

Regulamin konkursu dostępny w Gminnym Ośrodku kultury oraz w Bibliotece
Publicznej w Bliżynie.

8. Nagrody:
- każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom oraz drobny upominek, zwycięzcy
nagrody oraz dyplom „Mistrz Pięknego Czytania”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych 
do udziału w konkursie!!!!!!!!


