
 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku - Filia Nr 4 w Miastku 

Stowarzyszenie Edukacyjne VOLUMIN 

zapraszają do udziału 

w IV Wojewódzkim Konkursie Czytelniczym - 

„Czy znasz twórczość Pauliny Hendel?” 

 

Regulamin konkursu 

Cele konkursu: 

• wsparcie nauczycieli i bibliotekarzy szkolnych w kształtowaniu kompetencji 

czytelniczych i promocji czytelnictwa 

• popularyzacja twórczości Pauliny Hendel 

• rozwijanie zamiłowania do literatury 

• rozwijanie zdrowego współzawodnictwa  

Organizatorzy, koordynator: 

• Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku Filia nr 4 w Miastku 

• Stowarzyszenie Edukacyjne VOLUMIN 

• Koordynatorami etapu powiatowego są: PBW w Słupsku i Gdańsku wraz z filiami                

(zał. nr 1) 

Lektury: 

• obowiązuje znajomość treści IV części trylogii  Pauliny Hendel “ ZAPOMNIANA KSIĘGA” 

: “Wysłannik” 

Adresat:  

• konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych  kl. VII– VIII oraz szkół 

ponadpodstawowych 

• konkurs zostanie przeprowadzony na terenie województwa pomorskiego 

 

Terminy i przebieg konkursu: 

• warunkiem uczestnictwa szkoły jest zgłoszenie mailowe przez nauczyciela 

bibliotekarza udziału szkoły na adres biblioteki pedagogicznej będącej koordynatorem 

etapu powiatowego konkursu 

z dopiskiem „IV Wojewódzki Konkurs Czytelniczy” w terminie do 14 stycznia 2022 

r. 

• zgłoszenie(zał. nr 2) jest jednocześnie deklaracją przeprowadzenia etapu szkolnego 

konkursu 

• konkurs odbędzie się w formie testu 

• konkurs przeprowadzony zostanie bez podziału na kategorie wiekowe 



• szkoły biorące udział w konkursie otrzymają arkusze pytań i klucze odpowiedzi drogą 

mailową 

Etapy konkursu: 

• etap szkolny 

− etap szkolny odbędzie się na terenie szkoły 

− w etapie szkolnym odbędzie się rekrutacja uczniów, powołanie komisji 

konkursowej, ocena prac i wyłonienie 3 najlepszych uczestników, którzy otrzymali 

z testu nie mniej niż 50 punktów 

− etap szkolny odbędzie się 9 marca 2022 r. rozpoczęcie w godz. 9.30-10.00 

• etap powiatowy 

− termin zgłoszeń uczestników do etapu powiatowego upływa  

w dniu 15 marca 2022  r. 

− etap powiatowy odbędzie się w tej filii biblioteki pedagogicznej, która jest 

koordynatorem etapu powiatowego 

− w etapie powiatowym odbędzie się: powołanie komisji konkursowej, ocena prac oraz  

wyłonienie finalistów 

− etap powiatowy odbędzie się 22 marca 2022 r. o godz. 10.30 

• etap wojewódzki 

− FINAŁ IV Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego – „Czy znasz twórczość Pauliny 

Hendel?” odbędzie się Miastku, w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. 

Dworcowej 29 w dniu 30 marca 2022 r. o godz. 10.30 

• konkurs odbędzie się w formie testu  

Podsumowanie, nagrody: 

• uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród odbędzie się w dniu FINAŁU 

• organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych i dyplomów: I miejsce, II i III 

• organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród 

• przewiduje się, że w kolejnej edycji finał konkursu odbędzie się w siedzibie biblioteki 

pedagogicznej, która zgłosiła zwycięzcę Konkursu 2022 

 

Postanowienia końcowe: 

• koordynator konkursu jest powołany przez organizatora za obopólną zgodą 

• uczestników etapu szkolnego oceni komisja powołana przez szkołę  

• uczestników etapu powiatowego oceni komisja powołana przez bibliotekę pedagogiczną 

powiatu (etap powiatowy powiatu bytowskiego odbędzie się w Miastku) 

• uczestników etapu wojewódzkiego oceni komisja powołana przez organizatora 

• protokół z posiedzenia komisji etapu szkolnego zostanie przekazany koordynatorowi 

etapu powiatowego 

• protokół z posiedzenia komisji etapu powiatowego zostanie przekazany organizatorowi 



• postanowienia komisji są ostateczne 

• organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn niezależnych 

• zgłaszający wyraża zgodę (za pośrednictwem rodzica/opiekuna) na rejestrację 

fotograficzną, publikację i emisję w mediach oraz materiałach pokonkursowych 

danych osobowych  o laureatach (zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka/ucznia 

zał. nr 3, zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie i publikację danych 

osobowych  (zał. nr 4)  

• dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu 

• organizator  nie zwraca kosztów dojazdu na żaden z etapów konkursu. 

 

Szczegółowe informacje tel. 59 857 25 54, mail : filia.miastko@pbw.slupsk.pl 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE ☺ 

 

mailto:filia.miastko@pbw.slupsk.pl

