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REGULAMIN KONKURSU 

„Najaktywniej czytający Trzecioklasista” 

XI edycja 

§ 1. 

Organizatorzy konkursu 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  

„WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu  

oraz  

biblioteka Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu. 

 

§ 2. 

Cele konkursu 

1. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci. 

2. Kształtowanie nawyku systematycznego czytania. 

3. Promocja księgozbiorów bibliotek szkolnych. 

 

§ 3. 

Uczestnicy konkursu 

Uczniowie klas III szkół podstawowych z powiatu lublinieckiego. 

 

§ 4. 

Ogólne informacje 
1. Konkurs ma charakter międzyszkolny. 

2. Każda szkoła może być reprezentowana przez jednego trzecioklasistę z każdej klasy, który 

przeczytał najwięcej książek w okresie od 1 września 2022 roku do 31 maja 2023 roku.  

 

§ 5. 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Udział w konkursie ma charakter indywidualny. 

2. Zgłoszenia do konkursu dokonuje szkoła. 

3. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem 34 35 11 798 lub bezpośrednio 

w siedzibie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie Filia 

w Lublińcu (ul. Paderewskiego 18, Lubliniec). 

4. Termin zgłaszania udziału upływa 05 czerwca 2023 roku. 

 

Pliki do pobrania: 

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela 

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia 

 

§ 6. 

Przebieg konkursu 

1. Każda szkoła, w trakcie zgłaszania swojego udziału, podaje organizatorom następujące 

informacje: 

 imię i nazwisko ucznia, 

 klasa, 

 nazwa szkoły, 

 liczba przeczytanych książek, 
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 imię i nazwisko zgłaszającego nauczyciela oraz telefon i adres e-mail szkoły lub 

nauczyciela. 

 

§ 7 

Wyłonienie zwycięzców 

1. Laureatami konkursu zostaną uczniowie z największą liczbą przeczytanych książek. 

2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe. 

 

§ 8. 

Ogłoszenie wyników 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 06 czerwca 2023 roku. 

2. O wynikach konkursu szkoły zostaną poinformowane telefonicznie. 

Wyniki konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej PBP RODN „WOM” 

w Częstochowie w zakładce Filia w Lublińcu oraz na Facebooku Biblioteka Pedagogiczna 

w Lublińcu. 

3. Nagrody i dyplomy zostaną dostarczone szkołom przez organizatorów do 22 czerwca 2023 

roku.  
  

§ 9. 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnictwo w niniejszym konkursie jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień 

tego regulaminu.  

 

KONTAKT 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” 

w Częstochowie Filia w Lublińcu, ul. Paderewskiego 18, 42-700 Lubliniec, 

tel. 34 351 17 98 

email  lubp@womczest.edu.pl  

 

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie! 
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