
REGULAMIN

VIII Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego
„TU JESTEM”

I Organizator:
Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza, ul. Jana Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław.

II Cele konkursu:
- rozwijanie zainteresowań historią i współczesnością „małej ojczyzny”,
- pogłębianie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego regionu,
- popularyzacja kultury regionalnej,
- kultywowanie tradycji,
- poznawanie walorów przyrodniczo-turystycznych i specyfiki regionu, 
- kształtowanie poczucia własnej tożsamości i przynależności do środowiska lokalnego,
- budzenie refleksji oraz rozwijanie uzdolnień uczniów,
- propagowanie kultury języka polskiego,
- rozbudzanie zamiłowania do pięknego i sugestywnego mówienia,
- kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli,
- propagowanie zasad zdrowej rywalizacji.

III Tematyka konkursu:
-  wypowiedź musi  mieć  związek z  województwem kujawsko-pomorskim,  może dotyczyć
np. historii, wywodzącej się z kręgu rodzinnego, kultury, obrzędowości, życia codziennego,
walorów  turystyczno-przyrodniczych,  bohaterów  oraz  osób  zasłużonych  dla  regionu,
zabytków lub miejsc ciekawych i bliskich sercu, itp.

IV Warunki uczestnictwa:
- konkurs adresowany jest do uczniów w wieku 13-18 lat ze szkół z terenu województwa
kujawsko-pomorskiego,
- wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie, do dnia 18 listopada 2019 roku włącznie, osobiste,
telefoniczne  lub  drogą  korespondencyjną  w  Czytelni  Regionalnej (ul.  Jana
Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław, tel. 52 356-77-01, e-mail: regionalna@bmino.pl),
-  deklaracja  powinna  zawierać:  imię  i  nazwisko,  wiek,  telefon  kontaktowy  uczestnika
(ewentualnie adres e-mail) oraz nazwę i adres szkoły, której jest uczniem,
-  uczestnik  konkursu  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  jego  danych  osobowych  w  celu
przeprowadzenia  konkursu  (zgodnie  z  ustawą  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia
10.05.2018 roku Dz. U. 2018 poz.1000), w tym na publikację imienia i nazwiska, a także
wizerunku  na  łamach  stron  internetowych,  portali  społecznościowych  i  w  informacjach
medialnych;  administratorem  danych  osobowych  jest  Biblioteka  Miejska  im.  Jana
Kasprowicza  z  siedzibą  w  Inowrocławiu  przy  ul.  Kilińskiego  16;  każdemu  uczestnikowi
konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych i ich poprawienia,
-  zgłoszenie  do  konkursu  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  regulaminu;  spory
odnoszące  się  i  wynikające  z  konkursu  będą  rozwiązywane  przez  Organizatora,  
-  Organizator  zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu bez podania przyczyn;
wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.

mailto:regionalna@bmino.pl


V Przebieg konkursu:

- konkurs odbędzie się 23 listopada 2019 roku o godzinie 10°° w siedzibie Organizatora,
w Saloniku Literacko-Artystycznym (ul. Jana Kilińskiego 16),
- wystąpienie konkursowe nie może trwać dłużej niż 5 minut,
- uczestnicy konkursu przybywają na koszt własny.

VI Kryteria oceny i podział nagród:
- prezentacje  będzie oceniać trzyosobowe jury powołane przez Organizatora,  jego decyzje
będą jawne i ostateczne,
- wystąpienia uczestników będą oceniane bez podziału na kategorie wiekowe,
- jurorzy będą zwracali uwagę na zgodność wystąpień z tematyką konkursu, ich oryginalność,
przejrzystość, piękno i sugestywność, osiągnięte dzięki zastosowaniu odpowiednich środków
językowych, a także na płynność wyrażania się,
-  dla  laureatów  przewidziano  nagrody  rzeczowe;  zastrzega  się  prawo  ich  swobodnego
podziału przez jury.

Bliższych informacji o konkursie można zasięgnąć w Czytelni Regionalnej

pod numerem telefonu (52) 356-77-01, lub pisząc na adres e-mail: regionalna@bmino.pl


