Regulamin akcji „Wyzwanie sześciu książek 2018/2019”
1. Organizatorami konkursu są Biblioteka Publiczna Gminy Chocz i Biblioteka Szkolna Zespołu
Szkół w Choczu.
2. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów klas IV-VIII i gimnazjum do przeczytania sześciu
książek spoza kanonu lektur.
3. Konkurs ma zasięg szkolny i prawo do udziału w nim mają uczniowie klas IV-VI szkół
podstawowych w Choczu oraz uczniowie gimnazjum w Choczu.
4. Warunki udziału w wyzwaniu:
a. Złożenie deklaracji udziału do dnia 28 września 2018 r. u nauczyciela języka polskiego
b. Wykazanie się znajomością sześciu książek spoza kanonu lektur w terminie od 1
października 2018 do 31 marca 2019 w formie recenzji polecającej lub odradzającej
przeczytaną książkę. Recenzję należy wysłać na adres e-mail Biblioteki Publicznej.
Tekst powinien książkę polecać lub odradzać i zawierać max. 10 zdań. Przesłane
recenzje zamieszczane będą na stronie facebookowej Biblioteki Publicznej.
c. Uczeń biorący udział w wyzwaniu musi zgłosić jedną recenzję w miesiącu - od
października do marca. Niezłożenie recenzji w terminie do 31 dnia każdego
miesiąca skutkuje dyskwalifikacją.
5. Recenzje potwierdzające znajomość książki należy składać do 31 marca 2019 na adres
biblioteka@chocz.pl
6. Grono osób, które sprostało wyzwaniu, wyłoni komisja powołana przez organizatora.
7. Zwycięzca wyzwania zostanie wyłoniony w drodze losowania podczas Tygodnia Bibliotek
2019. O terminie losowania uczestnicy zostaną powiadomieni po 15 kwietnia 2019 r.
8. Wszyscy uczestnicy wyzwania otrzymają certyfikaty.
9. Organizatorzy przewidują trzy nagrody w danej kategorii wiekowej ufundowane przez
Bibliotekę Publiczną Gminy Chocz.
a. I nagroda – karta podarunkowa w sklepie EMPIK o wartości 100 zł
b. II nagroda - karta podarunkowa w sklepie EMPIK o wartości 50 zł
c. III nagroda - karta podarunkowa w sklepie EMPIK o wartości 25 zł
10. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie i kwestie sporne rozstrzyga organizator.

Deklaracja udziału w akcji „Wyzwanie sześciu książek 2018/2019”

Ja, niżej podpisany …………………………………………………………………………………………………..
(imię, nazwisko i klasa)

zobowiązuję się do przeczytania sześciu książek spoza kanonu lektur w terminie
od 1 października do 31 marca 2019. Deklaruję również przygotowanie sześciu prac wg
warunków z regulaminu potwierdzających moją znajomość tych książek.

…………………………….
(Podpis ucznia)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby
przeprowadzenia Wyzwania Sześciu Książek zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm. ) w zakresie koniecznym do prawidłowego
przeprowadzenia konkursu oraz w celach promocji przedsięwzięcia.
…………………………………………………………
data i podpis opiekuna
Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku dziecka podczas Wyzwania Sześciu Książek oraz wykorzystanie
tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej oraz profilu Facebook Biblioteki Publicznej
Gminy Chocz zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 z późn.zm.) w celach promocji przedsięwzięcia.
…………………………………………………………
data i podpis opiekuna

Potwierdzam przyjęcie deklaracji.
……………………………………
(podpis nauczyciela języka polskiego)
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