
„NASTOLETNIE WYZWANIE A KSIĄŻKOWE WSPOMAGANIE” 
  OGÓLNOPOLSKI KONKURS 

NA SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZYCH/SPOTKAŃ 
ZACHĘCAJĄCYCH DO CZYTANIA  - Edycja 2015 

 
ORGANIZATOR 

Stowarzyszenie Oczytanych Małolatów „Smakosz Literacki” w Sanoku 
przy wsparciu finansowym z budżetu Powiatu Sanockiego  
 i medialnym - Biblioteki w Szkole 
 

REGULAMIN 
 

I. CELE KONKURSU 
 
1. Wzbogacenie form udziału biblioteki szkolnej we współtworzeniu 

klimatu wychowawczego szkoły 
2. Nobilitowanie książki jako nieocenionego  sojusznika w pracy 

wychowawczej z nastolatkami  
3. Upowszechnianie  najciekawszych scenariuszy wprowadzania 

beletrystyki młodzieżowej do realizacji tematyki godzin 
wychowawczych oraz spotkań z rodzicami 

4. Zachęcanie i motywowanie uczniów, nauczycieli oraz rodziców do 
sięgania po książki o problemach nastolatków i z nastolatkami 

5. Popularyzacja biblioterapeutycznej funkcji książki  
6. Włączanie młodzieży do lansowania  mody na czytanie i oczytanie 
7. Tworzenie rankingu książek lubianych przez młodzież i sprzyjających 

realizacji zagadnień wychowawczych 
 

 
II. UCZESTNICY - ZGŁOSZENIE 

 
1. Konkurs  ma charakter otwarty: adresowany jest do uczniów i 

nauczycieli gimnazjów i szkół średnich, studentów bibliotekoznawstwa 
oraz wszystkich, którzy nie są bezpośrednio związani ze szkolnictwem, 
a którym bliskie są sprawy czytelnictwa 

2. Prace będą oceniane w czterech w/w kategoriach: propozycje uczniów, 
nauczycieli, studentów i „niezrzeszonych w szkolnictwie”  sympatyków 
książki 

3. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs dowolną ilość scenariuszy,   
regulamin nie przewiduje prac zbiorowych. 

4. Projekty uczniów niepełnoletnich zgłaszają nauczyciele opiekunowie, 
przy czym jeden nauczyciel może zgłosić prace dowolnej liczby 
uczniów. 

5. Na  prace konkursowe oczekujemy do 30 października 2015 
6. Ze względów organizacyjnych mile widziane będzie  wcześniejsze 

nadsyłanie prac, z chwilą ich ukończenia, bez wyczekiwania na termin 
końcowy. 
 



 
 

7. Zestaw konkursowy winien zawierać: 
a. scenariusz    
b. formularz zgłoszeniowy  
c. oświadczenie o prawach autorskich 
W/w materiały przesłać należy w wersji elektronicznej na adres 
e- mail smakczytania@interia.pl   /dokumenty z podpisem- 
formularz zgłoszeniowy i oświadczenie o prawach autorskich w formie 
skanów/ 

 
III. UWAGI  DOTYCZĄCE  PRAC 

 
1. Do konkursu zgłaszane mogą być jedynie te prace, które dotychczas 

nie były nigdzie publikowane. 
2. Regulamin nie narzuca żadnych ograniczeń formalnych- może to być 

bardzo dokładny scenariusz, konspekt czy też w dowolnej formie 
opisany przebieg lekcji czy spotkania 

3. W informacji wstępnej podać należy: 
a. Temat 
b. Przewidziany czas trwania lekcji/spotkania 
c. Określenie grupy wiekowej 
d. Metryczkę książki, w oparciu o którą skonstruowano scenariusz 

/tytuł, autor, wydawnictwo, rok wydania, numery stron 
wykorzystanych  fragmentów/ 

e. Wszystko, co podpowie własna inwencja 
 

IV.  NIEZBĘDNIK  PROCEDURALNY 
 

1. Wszystkie prace spełniające warunki formalne i zakwalifikowane do 
Konkursu przechodzą na własność Organizatora, który ma prawo 
do nieodpłatnego ich wykorzystania pod warunkiem zamieszczenia 
imienia i nazwiska autora (na wybranych przez siebie polach 
eksploatacji w nieograniczonym zakresie , m.in. w różnego rodzaju 
publikacjach, na stronie portalu internetowego, w prasie i innych 
mediach, w wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych 
oraz w innych celach promocyjno- reklamowych). Powyższe 
uprawnienia przysługują Organizatorowi na podstawie 
oświadczenia złożonego przez autorów prac, a zawartych w 
rejestracji zgłoszenia wymaganej w pkt. II.5 niniejszego regulaminu. 

 
2. Nadesłanie  pracy jest równoznaczne z oświadczeniem autora, że: 
a. Posiada pełnię praw autorskich i przenosi je na Organizatora w 

zakresie niezbędnym do publikacji i/lub innego rozpowszechniania 
b. Przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz 

Organizatora bez ograniczeń czasowych 
c. Praca nie była uprzednio nigdzie publikowana 
d. Wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych 

osobowych niezbędnych w procesie przeprowadzenia 



przedmiotowego konkursu- art. 23ustawy o ochronie danych 
osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku (j.t. w Dz.U. z 2002 r. Nr 
101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) 

 
IV.   ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU 
 
1. Prace oceniać będzie jury powołane przez Organizatorów, które 

zadecyduje o  przyznaniu nagród i wyróżnień, decyzja ta jest ostateczna 
2. Wyniki konkursu zostaną  ogłoszone w XI 2015 i podane  do ogólnej 

wiadomości na stronie www „Biblioteki w Szkole” oraz  Gimnazjum nr 1 w 
Sanoku w zakładce „Stowarzyszenie”  

3. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, laureaci -  nagrody książkowe i 
„książkopodobne”, opiekunowie uczniów- podziękowania              

4.  Dodatkową nagrodą może być opublikowanie scenariusza na łamach 
miesięcznika Biblioteka w Szkole 

5. Organizator nie odsyła prac. 
 

 

      Organizatorzy zachęcają do udziału w konkursie i życzą sukcesów     
                                      w rozpowszechnianiu bakcyla czytania …          
 
 

 
 

  
 


