
„Nauczycielskie zaczytanie”   

 

Konkurs dla nauczycieli 

2017 –2018 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

Organizatorem Konkursu jest PBP Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego  

w Kaliszu z siedzibą w Kaliszu przy ul. Południowej 62 (zwaną dalej KP). Konkurs 

przeznaczony jest dla czynnych zawodowo nauczycieli wszystkich typów placówek 

oświatowych, oświatowo-wychowawczych, pracowników poradni psychologiczno-

pedagogicznych oraz dla nauczycieli akademickich (zwanych dalej Uczestnikami), zapisanych 

do KP. Konkurs ma na celu wyłonienie laureatów, którzy mogą być wzorem dobrych praktyk 

czytelniczych dla uczniów.  

§ 2 

Cele Konkursu 

 popularyzacja idei czytelnictwa wśród nauczycieli 

 zachęcanie nauczycieli do korzystania z atrakcyjnego i różnorodnego księgozbioru 

Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu 

 inspirowanie do pogłębiania wiedzy, podnoszenia kompetencji i doskonalenia swojego 

warsztatu metodycznego 

 przekazywanie idei czytelnictwa swoim uczniom 

 

 



§ 3 

Uczestnictwo w Konkursie 

1. Do Konkursu można przystąpić w dowolnym momencie, tj. od 1.12.2017 do 31.05.2018. 

Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego 

na stronie internetowej Biblioteki lub dostępnego w siedzibie Organizatora. Wypełniony 

formularz należy dostarczyć do Wypożyczalni. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi 

Załącznik do Regulaminu. 

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy KP oraz Członkowie Komisji Konkursowej. 

3. Zwycięzcą Konkursu będzie nauczyciel, który wypożyczy największą liczbę książek w okresie 

1.12.2017 - 31.05.2018. Kolejne dwie osoby będą laureatami. Zwycięzca i laureaci otrzymają 

nagrody rzeczowe lub książkowe.  

4. Osobom nagrodzonym nie przysługuje prawo zamiany nagród na ekwiwalent pieniężny. 

5. W przypadku uzyskania tej samej ilości wypożyczeń przez dwie osoby przewiduje się 

nagrody ex aequo.  

6. W przypadku uzyskania tej samej ilości wypożyczeń przez więcej niż dwie osoby Organizator 

zastrzega sobie prawo wylosowania zwycięzcy. 

7. W kwestiach spornych, nieokreślonych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.  

§ 4 

Nagrody 

1. Laureatom Konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe lub książkowe. 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą wyłącznie w celu 

przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. 

3. Nagrody należy odebrać do dnia 31 czerwca 2018 roku. Nagrody nieodebrane w 

wyznaczonym terminie przechodzą na własność Organizatora. 

§ 5 

Komisja Konkursowa 

W skład Komisji Konkursowej wejdą:  

1. Przedstawiciele Organizatora – 3 osoby  

2. Komisja będzie czuwać nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz wyłonieniem zwycięzcy 

i laureatów.  

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

§ 6 

Terminarz Konkursu 

1. Za datę rozpoczęcia Konkursu uważa się dzień 1 grudnia 2017 roku.  

2. Zakończenie Konkursu nastąpi 31 maja 2018 roku.  



3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 8 czerwca 2018 r. poprzez publikację informacji na 

stronie internetowej Organizatora.  

4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wynikach drogą e-mailową lub telefoniczną.  

5. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 18 czerwca 2018 r. w siedzibie Organizatora. 

 

Informacji o konkursie udzielają :  

Marianna Marciniak tel. 62 767 68 83, marianna.marciniak@kp.kalisz.pl 

Henryka Karolewska tel. 62 767 68 83, hkarolewska@interia.pl 
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