Regulamin
XIX Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego
dla uczniów legionowskich szkół
pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo

Herosi XXI wieku
Termin: 15 maja 2018 r.
Miejsce: Poczytalnia w Legionowie
Obowiązuje znajomość treści następujących powieści Ricka Riordana z serii
Percy Jackson i bogowie olimpijscy:
1.
2.
3.
4.
5.

T. 1
T. 2
T. 3
T. 4
T. 5

Złodziej pioruna
Morze potworów
Klątwa tytana
Bitwa w labiryncie
Ostatni olimpijczyk

I. Cele konkursu
- kształtowanie kultury czytelniczej uczniów
- integracja środowiska uczniów i nauczycieli szkół legionowskich
- promocja czytelnictwa w naszym mieście
- zaakcentowanie Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich
II. Uczestnicy
 konkurs adresowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej, klasy III
gimnazjum oraz liceum i technikum,
 w konkursie biorą udział trzyosobowe drużyny reprezentujące szkołę;
 niektóre konkurencje mogą być przeprowadzone z użyciem nowoczesnych
technologii, dlatego wskazane jest, aby uczniowie mieli podstawowe umiejętności
posługiwania się tabletami;
 gimnazja przekształcone w szkoły podstawowe zgłaszają drużynę wspólną dla szkoły
podstawowej+gimnazjum, licea, które prowadzą klasy gimnazjalne – zgłaszają jedną
wspólną drużynę;
III. Organizatorzy
- konkurs przygotowywany jest przez nauczycieli bibliotekarzy legionowskich szkół

IV. Przebieg konkursu
I etap – szkolny
- celem tego etapu jest wyłonienie trzech uczniów, którzy będą reprezentowali szkołę
w etapie międzyszkolnym. Sposób wyłonienia reprezentacji organizatorzy pozostawiają
w gestii szkoły.
- szkoły zgłaszają swoich reprezentantów do tegorocznego organizatora: Powiatowego
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie do 15 kwietnia 2018 r.
II etap – międzyszkolny
 pytania konkursowe mają różnorodną formę: pytania w formie ustnej lub pisemnej,
uzupełnianych tabelek, map, itp.
 niektóre konkurencje mogą zostać przeprowadzone na platformach edukacyjnych przy
użyciu tabletu;
 przy udzielaniu odpowiedzi na pytania konkursowe drużyny mogą się naradzać,
a odpowiedzi udziela wyznaczona przez nią osoba;
 punktacja konkursu prowadzona jest na widocznej dla wszystkich tablicy. Przed każdą
konkurencją prowadzący informuje o maksymalnej liczbie punktów, jaką można
otrzymać za wykonanie zadania;
 wygrywa zespół, który w całej rozgrywce zdobędzie największą liczbę punktów;
 w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących pytań lub ich punktacji
uczestnicy maja prawo zwrócić się do Jury w celu ich wyjaśnienia, ale wyłącznie w
trakcie trwania konkursu. Po jego zakończeniu uwagi nie będą uwzględniane.
 w przypadku równej ilości zdobytych punktów przewiduje się dogrywkę;
 odpowiedzi ocenia Komisja złożona z nauczycieli bibliotekarzy lub polonistów;
 w przypadku wątpliwości glos decydujący należy do przewodniczącego Komisji;
 ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród nastąpi bezpośrednio po zakończeniu
konkursu
V. Nagrody
- zwycięskie drużyny otrzymują dyplomy, karty prezentowe do sklepów sieci empik lub inne,
przewidziane przez organizatorów w danym roku. Wszyscy uczestnicy otrzymują drobne
upominki pamiątkowe.
VI. Postanowienia ogólne
- co roku organizatorzy wybierają inny temat szczegółowy konkursu, a konkurs
przygotowywany jest przez jedną z legionowskich szkół.

