Pijarska Szkoła Podstawowa

Samo już czytanie książek kształci ludzi.

Królowej Pokoju w Łowiczu

Im więcej się czyta, im lepsze książki,
tym bardziej kształcą one swoich czytelników.

ul. Pijarska 2

Stanisław Konarski

99- 400 Łowicz

Regulamin
XIV Powiatowego Konkursu Czytelniczego
pod hasłem:
Na tropie starożytnych tajemnic
1. Cele konkursu:
• Rozbudzanie wśród młodzieży pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury.
• Mobilizowanie uczniów do czytania.
• Popularyzacja wartościowej literatury wśród młodych czytelników.
• Rozwijanie zdrowego współzawodnictwa.
• Pobudzanie wyobraźni uczniów oraz ciekawości świata.
• Rozwijanie zdolności humanistycznych.
2. Organizator konkursu: Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu
3. Uczestniczy:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych powiatu łowickiego,
a także dla uczniów klas IV – VI innych szkół zaproszonych przez Organizatora.
4. Zakres tematyczny konkursu:
Uczestników obowiązuje znajomość następujących książek Agnieszki Stelmaszyk z cyklu
„Kroniki Archeo”:
- Tajemnica Klejnotu Nefertiti
- Skarb Atlantów
- Sekret Wielkiego Mistrza
- Klątwa Złotego Smoka
- Zagadka Diamentowej Doliny
5. Zasady uczestnictwa:
• Konkurs organizowany jest w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym.
- szkolny- do dnia 31 grudnia 2017 r.
- powiatowy- luty 2018 r. (dokładny termin etapu powiatowego Organizator określi we wrześniu
2017 r.)
6. Przebieg konkursu:

• Etap szkolny przeprowadza komisja szkolna we własnym zakresie. Do etapu powiatowego
awansuje dwóch najlepszych uczniów szkoły.
Zgłoszenia uczniów do etapu powiatowego szkoły przesyłają listownie do dnia 8 stycznia 2018 r.
na adres mailowy: konkurs@pijarska.pl (w tytule podając koniecznie nazwę konkursu).
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły (telefon), nazwisko
opiekuna.
• Etap powiatowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Pijarskiej Szkoły Podstawowej
Królowej Pokoju w Łowiczu w dniu ustalonym przez Organizatora w siedzibie Pijarskiej Szkoły
Podstawowej w Łowiczu.
• Zadaniem uczestników będzie rozwiązanie testu oraz napisanie wypracowania.
• Czas trwania konkursu – 90 minut.
• Komisja konkursowa po sprawdzeniu prac wyłoni zwycięzców.
• Zwycięzcą finału zostanie uczeń, który uzyskał największą ilość punktów.
• W przypadku, gdy dwóch lub więcej uczestników zdobędzie tę samą liczbę punktów, zwycięzcą
zostanie uczestnik, który zdobył więcej punktów za napisanie wypracowania.
• Uczestnik, który w poprzednich edycjach konkursu otrzymał tytuł laureata nie może kolejny raz
uzyskać nagrody głównej, przysługuje mu natomiast tytuł laureata. W takim przypadku nagrodę
główną otrzymuje kolejna osoba z najwyższą liczbą punktów. Ponadto taka osoba uzyskuje tytuł
laureata II miejsca.
• O wynikach konkursu laureaci i wyróżnieni uczniowie zostaną powiadomieni drogą mailową.
• Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Organizatora w Pijarskich Szkołach
Królowej Pokoju w Łowiczu w dniu wyznaczonym przez Organizatora.
7. Nagrody:
• Nagrodą główną dla zwycięzcy konkursu i jego opiekuna jest wycieczka do Rzymu.
•Uczniowie nagrodzeni i wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe.
• Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy i książki.
8. Uwagi ogólne
• Uczestnicy etapu powiatowego winni mieć ze sobą ważną legitymację szkolną.
• Udział w konkursie oznacza, że uczestnik akceptuje warunki regulaminu.
• Niestawienie się ucznia w dniu eliminacji oznacza rezygnację z udziału w konkursie.
• Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga dyrektor Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju
w Łowiczu.
• Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej Pijarskich
Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu.

