Regulamin
VII Festiwalu Literatury Młodzieżowej „Czytanie – lubię to !”
§ 1.
1. Organizatorem Festiwalu jest Szkolne Multimedialne Centrum Dydaktyczno-Biblioteczne w Zespole
Szkół w Dobrzeniu Wielkim.
2. Adres Organizatora :
Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim
Szkolne Multimedialne Centrum Dydaktyczno-Biblioteczne
ul. Namysłowska 94
46-081 Dobrzeń Wielki
tel.774032826,fax 774032829
Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Festiwalu : Szkolne Multimedialne Centrum
Dydaktyczno- Biblioteczne : tel.774032826.

§ 2.
Założenia organizacyjne
1. Celem Festiwalu jest :
- kreowanie kultury czytelniczej uczniów ;
- rozwijanie fantazji i wyobraźni ;
- rozbudzenie zainteresowań literaturą młodzieżową;
- kształcenie kompetencji czytelniczych, informacyjnych i medialnych.
2. Festiwal prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Festiwal odbędzie się 15 marca 2018 r. w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim.
4. Udział w Festiwalu jest bezpłatny.
5. Udział w Festiwalu mogą wziąć
uczniowie szkół gimnazjalnych(drugie i trzecie klasy)
i uczniowie szkół podstawowych (klasy siódme).
6. W czasie Festiwalu zostanie przeprowadzony drużynowy konkurs znajomości lektury „Hobbit
czyli tam i z powrotem” – J.R.R. Tolkiena.
7. Szkoła, która wytypuje dwuosobową drużynę może także przyjechać z osobami rezerwowymi
oraz publicznością (do 5 osób).

§ 3.
Konkurs drużynowy
„Hobbit czyli tam i z powrotem”
1. Szkoła może zgłosić tylko jedną drużynę.
2. Drużyna liczy 2 osoby.
3. Uczestnicy rozwiązują drużynowo otrzymane zadania dotyczące lektury
„Hobbit czyli tam i z powrotem”.
4. Drużyna rozwiązuje zadania w wyznaczonym przez organizatorów czasie.
5. Uczestnicy konkursu powinni stosować się do wszystkich uwag i poleceń organizatorów.
6. Za niestosowne zachowania, tzn. niesamodzielne rozwiązywanie, przeszkadzanie innym lub inne
zachowania budzące zastrzeżenia organizatorów, uczestnik może zostać wykluczony z konkursu.
7. O wyłonieniu zwycięskiej drużyny zadecyduje Komisja Konkursowa, która składać się będzie
z chętnych opiekunów oraz ekspertów z dziedziny literatury.
§ 4.
Zasady zgłaszania udziału w konkursie drużynowym
1. Udział w Festiwalu należy potwierdzić wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy, którego
wzór stanowi załącznik do regulaminu.
2. Formularz należy przesłać Organizatorowi do 16.02.2018 r.
§ 5.
Nagroda
1. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
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§ 6.
Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian postanowień niniejszego Regulaminu
w każdym czasie. O dokonanych zmianach Organizator poinformuje uczestników.
We wszystkich sprawach spornych głos decydujący należy do Komisji Konkursowej.
Po rozstrzygnięciu Konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez
wszystkich członków Komisji Konkursowej.
Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu, w zakresie koniecznym
do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z poen. zm.).

