
Strona 1 z 4 

 

 

REGULAMIN 

KONKURSU "NAJLEPIEJ CZYTAJĄCA SZKOŁA" 

 

I. Organizatorzy konkursu 

Organizatorami konkursu jest Rada Miasta Gdańska oraz Pałac Młodzieży  

w Gdańsku.  

II. Cel konkursu 

Popularyzacja czytelnictwa i zainteresowanie książką wśród dzieci i młodzieży.  

 

III. Założenia organizacyjne:  

1. Każda szkoła zgłasza informację o ilości wypożyczonych książek wśród 

swoich uczniów w I semestrze w roku szkolnym 2010/2011. Należy podać 

ilość przeczytanych książek w przeliczeniu na jednego ucznia szkoły  

( w przypadku szkół podstawowych nie będą brani pod uwagę uczniowie  

klas 0). Należy też podać jednego ucznia - „Najlepszego Czytelnika”. 

2. W przypadku zespołów szkół podstawowych i gimnazjalnych dane powinny 

być przekazane osobno w odniesieniu do każdej ze szkół.  

3. Każda szkoła podaje listę 5 tytułów książek, które chcieliby mieć w swojej 

bibliotece uczniowie. Lista powstaje na podstawie wewnętrznego plebiscytu 

przeprowadzonego w dowolnej formie wśród uczniów szkoły.  

4. Szkoła przesyła KARTE ZGŁOSZENIA na adres RADY MIASTA GDAŃSKA 

do dnia  06 maja 2011 r., listownie, faxem, e - mailem (skan karty zgłoszenia) 

lub może dostarczyć osobiście do sekretariatu Rady Miasta  Gdańska:                               

                                  RADA MIASTA GDAŃSKA 

ul. Wały Jagiellońskie 1, 

80 - 853 Gdańsk 

e - mail: konkurs@gdansk.gda.pl   (temat maila - "Najlepiej czytająca szkoła") 

kontakt: tel.: 58 323 70 29, fax.: 58 323 70 71 

5. Ogłoszenie wyników konkursu, rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się   

dnia 24 maja 2011 r. podczas Obchodów Światowego Dnia Książki i Praw 

Autorskich.  
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6. Organizatorzy wyłonią zwycięzców I, II i III miejsca i ufundują najlepiej 

czytającym szkołom książki z zaproponowanych przez nie list. Podczas 

uroczystości Obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 

wylosowane zostaną dodatkowe zgłoszenia, ich autorom organizatorzy 

ufundują dodatkowe nagrody.  

IV. Postanowienia końcowe:  

Postanowienia Komisji konkursowej są ostateczne i niepodważalne.  

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.  
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KARTA ZGŁOSZENIA 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO KONKURSU  

"NAJLEPIEJ CZYTAJĄCA SZKOŁA" 

Nazwa szkoły, adres,  dane kontaktowe: 

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

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

Liczba wypożyczonych książek przez uczniów w I semestrze roku szkolnego  2010/2011 r. 

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

Liczba uczniów szkoły ................................................................................................................................. 

Liczba książek wypożyczonych w I semestrze 2010/2011 w przeliczeniu na jednego ucznia  

szkoły ................................................................................................................................................................ 

 

Najlepszy Czytelnik – (imię, nazwisko, klasa) uczeń, który w I semestrze wypożyczył najwięcej 

książek w szkole ………………………………………………………...…………………………… 

Liczba książek wypożyczona przez ucznia „Najlepszego Czytelnika ”……………………………. 

Lista książek : 

L.p. Tytuł Autor 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej na podane dane:  

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

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

pieczęć placówki 
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KARTA ZGŁOSZENIA  

SZKOŁY GIMNAZJALNEJ  DO KONKURSU  

  "NAJLEPIEJ CZYTAJĄCA SZKOŁA" 

 

Nazwa szkoły, adres,  dane kontaktowe: 

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

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

Liczba wypożyczonych książek przez uczniów w I semestrze roku szkolnego  

2010/2011 r. .................................................................................................................. 

Liczba uczniów szkoły ................................................................................................... 

Liczba książek wypożyczonych w I semestrze 2010/2011 w przeliczeniu na jednego 

ucznia  szkoły ................................................................................................................ 

Najlepszy Czytelnik – (imię, nazwisko, klasa) uczeń, który w I semestrze wypożyczył 

najwięcej książek w szkole ……………………………………………………………..…… 

Liczba książek wypożyczona przez ucznia „Najlepszego Czytelnika” …………...…… 

Lista książek : 

L.p. Tytuł Autor 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej na podane dane:  

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

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

           pieczęć placówki 


