Regulamin konkursu bibliotecznego
„JESTEŚMY ZABOOKOWANI”

I. ORGANIZATOR
Biblioteka Zespołu Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie.

II. ADRESAT KONKURSU
Uczniowie Zespołu Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie.

III. CELE KONKURSU
1. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych młodzieży.
2. Kształtowanie nawyku systematycznego czytania.
3. Popularyzowanie zbiorów bibliotecznych w środowisku szkolnym.
4. Propagowanie wśród młodzieży czytelnictwa, jako wartościowego sposobu spędzania
wolnego czasu i cennego źródła zdobywania informacji.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnikami konkursu są aktywni czytelnicy biblioteki szkolnej. Konkurs rozgrywany jest w
kategorii indywidualnej.

V. KRYTERIA OCENIANIA
1. Konkurs wygrywają uczniowie, którzy w czasie trwania konkursu
zdobędą największą ilość punktów konkursowych.
2. Ilość miejsc premiowanych nagrodą – 5.
3. Punkty przyznawane będą za:

a) każdą wypożyczoną i przeczytaną książkę – 2 punkty;
b) zgłoszenie propozycji zakupu nowych książek do biblioteki wraz z
uzasadnieniem wyboru – 1 punkt za każde zgłoszenie;
c) przygotowanie recenzji przeczytanej książki – 2 punkty;
4. W czasie trwania konkursu biblioteka szkolna może podać cząstkowe wyniki
punktacji.

VI. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs organizowany jest na etapie szkolnym.
2. Przyznania punktów dokona Szkolna Komisja Konkursowa .
3. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają nauczyciele bibliotekarze.

VII. TERMINARZ KONKURSU
1. Czas trwania konkursu 1.10.2016 – 31.03.2017;
2. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu – do 20 kwietnia 2017 roku.

VIII. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
Udział w konkursie nie wymaga zgłoszenia. Uczestnikiem konkursu staje się każdy aktywny
czytelnik biblioteki szkolnej.

IX.

SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW

1. Komisja Konkursowa ogłosi w terminie do 20 kwietnia wyniki czytelniczej
rywalizacji.
2. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Zespołu Szkół.

X. NAGRODY

1. Zwycięzcy konkursu (miejsca 1-5) otrzymają nagrody.

XI. WARUNKI KONKURSU

1. Recenzje i zgłoszenia książek do zakupu można dostarczać do biblioteki szkolnej (karty
zgłoszenia książek do pobrania w bibliotece).
2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zapytania uczestnika konkursu o treść
przeczytanych książek.
5. W przypadku stwierdzenia rażącego braku znajomości treści wypożyczonych książek
Komisja Konkursowa może wykluczyć uczestnika z konkursu.

