REGULAMIN
KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA
“Moralności pani Dulskiej” autorstwa Gabrieli Zapolskiej
ORGANIZATOR KONKURSU:
Miejska Biblioteka Publiczna im Zofii Nasierowskiej w Ełku,
ul. Armii Krajowej 17 B, 19-300 Ełk
CELE KONKURSU:
- propagowanie znajomości literatury narodowej
- doskonalenie umiejętności pięknego czytania
- uwrażliwianie na piękno języka ojczystego
- rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności
ZAŁOŻENIA KONKURSOWE:
1. Konkurs organizowany w ramach dziesiątej, jubileuszowej odsłony Narodowego Czytania
2. Uczestnicy konkursu czytają wybrany fragment utworu Gabrieli Zapolskiej “Moralność pani
Dulskiej”. Czas wystąpienia nie może przekraczać 5 minut
3. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu ełckiego powyżej 15 roku życia
4. Zgłaszanie uczestników odbywa się poprzez Kartę Zgłoszenia zamieszczoną jako
Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
5. Do Karty Zgłoszenia dołączona jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych
i publikację wizerunku wraz z klauzulą informacyjną
6. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu
7. Konkurs zostanie przeprowadzony przy udziale publiczności, 4 września 2021 roku o godzinie 11:00
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im Zofii Nasierowskiej w Ełku
8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie Karty Zgłoszenia
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku oraz klauzulą
informacyjną (Załącznik nr 1 do Regulaminu) na adres mailowy : dorosli@biblioteka.elk.pl bądź
dostarczenie osobiste do Wypożyczalni dla Dorosłych MBP w Ełku
9. Termin przesłania lub dostarczenia zgłoszeń upływa 20 sierpnia 2021 r.
KRYTERIA OCENY I NAGRODY:
1. Organizator powoła Komisję Konkursową, która oceniać będzie wystąpienia
uczestników
2. Przy ocenie uczestnika jury będzie brało pod uwagę:
- płynność i bezbłędność czytanego tekstu
- prawidłową dykcję i tempo czytania
- intonację czytanego fragmentu (pauzowanie, modulacja głosu)
- ogólny wyraz artystyczny
3. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej

Organizatora oraz jego portali społecznościowych
4. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów nastąpi dnia 4 września 2021 r.
5.Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka
konieczność
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie
internetowej Organizatora oraz jego portali społecznościowych
Zapraszamy do udziału w konkursie !
Wszystkie informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku www.biblioteka.elk.pl lub w
Wypożyczalni dla Dorosłych pod nr. tel. 87 621 80 86

