
Zaczytana
Przerwa

CZYTELNICZA AKCJA  SPOŁECZNA

REGULAMIN

  Termin przeprowadzenia akcji:
22 IX - 31 X 2022

Termin nadsyłania sprawozdań:
15 listopada 2022

na adres:
zgloszenia@slowodziej.pl

lub listownie:
ul. Perłowska 12/1

60-182 Poznań, Polska

Wiedząca:
Edyta Czernecka

www.slowodziej.pl



REGULAMIN KONKURSU

Zaczytana przerwa to Czytelnicza Akcja Społeczna będąca integralną
częścią projektu czytelniczo-kulturalnego SłowoDziej.

Cele Konkursu:
- stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – zgodnie z
założeniami Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0,
- rozbudzenie zainteresowania mitologią słowiańską poprzez zachęcenie do
wspólnotowego czytania baśni słowiańskich,
- przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej współtworzenia,
- promocja utalentowanej młodzieży, wrażliwej estetycznie i aktywnej twórczo.

Zasady uczestnictwa:
1. Uczestnicy akcji Zaczytana Przerwa  – szkoły podstawowe i ponadpodstawowe -  
wyznaczają szkolnego koordynatora działań, zwanego dalej Koordynatorem.
2. Koordynator ma za zadanie zorganizować wraz z podopiecznymi akcję
ogólnoszkolną/lokalną/włączającą jak największą liczbę uczestników podczas której
uczniowie bądź zaproszeni goście (aktorzy?) przeczytają baśń/baśnie (lub inne
teksty) z kręgu kultury słowiańskiej zaproponowaną przez Organizatorów (można
dodatkowo wykorzystać lekturę wybraną przez siebie, szczególnie polecamy
fragmenty "Ballad i romansów"). 
Organizatorom zależy na tym, by jak największa liczba dzieci i młodzieży włączyła
się w to szkolne „baśnioczytanie”, stąd nie ograniczamy liczby uczestników w szkole.
3. Od Koordynatora zależy, czy akcja będzie miała charakter incydentalny czy stanie
się cyklem spotkań z baśniami.
4. Akcja może być przeprowadzona stacjonarnie, na terenie szkoły czy ośrodka
kultury, ale i on-line za pomocą wybranej przez szkołę platformy internetowej.
5. Zorganizowanie "Zaczytanej Przerwy" odbywać się ma w wyznaczonych przez
Organizatorów  terminach.

Ocena prac:
Uczestnicy konkursu są zobowiązani do:
1. Wypełnienia i przesłania na wskazany w regulaminie adres dokumentacji
rejestracyjnej oraz sprawozdania przygotowanego przez Organizatora.
2. Przedstawienia w wybranej przez siebie, dowolnej, atrakcyjnej formie (zdjęcia,
album, prezentacja, film, opis, sprawozdanie) przebiegu akcji i przesłanie prezentacji
na wskazany adres (mailowy bądź pocztowy).
3. Ocenie będzie podlegać pomysłowość w realizacji akcji, atrakcyjność
sprawozdania, wyczuwalną przez jury realizację głównego celu – stwarzanie
warunków do rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.



Regulamin akcji i innych działań w ramach projektu SłowoDziej
Teksty wyznaczone przez Organizatorów
Aktualności i bieżące komunikaty.

Postanowienia końcowe:

- Organizator, Fundacja Lokalnego Wsparcia Kultury AITWAR zastrzega sobie
prawo do publikacji nadesłanych prac w mediach telewizyjnych, internetowych,
biuletynach i innych,
- nadesłanie pracy wiąże się z przekazaniem praw autorskich do niej
organizatorom (art. 50 Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83); nadesłane prace przechodzą  na
własność  organizatora i nie podlegają  zwrotowi,
- udział  w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu i zgodą na
przetwarzanie danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia konkursu. Administratorem danych jest Fundacja AITWAR.
Podanie danych osobowych przez uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do
przeprowadzenia konkursu. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu w
treść przechowywanych danych osobowych i żądania ich zmiany lub usunięcia.
Żądanie usunięcia jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie,
- Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmian w Regulaminie,
- udział  w Konkursie jest  bezpłatny,
- szkoły, które spełnią warunek regulaminowy otrzymają Certyfikaty, a
Koordynatorzy specjalnie podziękowanie,
- JURY złożone z członków Fundacji AITWAR nagrodzi szkołę - laureata bonem na
zakup książek do szkolnej biblioteki w wysokości minimum 500 zł,
- sprawozdania należy nadsyłać do 31 października 2022r.  na adres:

zgloszenia@slowodziej.pl
lub listownie: Fundacja Lokalnego Wsparcia Kultury AITWAR

60-182 Poznań ul. Perłowska 12/1
- na stronie internetowej www.slowodziej.pl  znajdują się :

1.
2.
3.

Projekt dofinansowany z funduszy: Przy wsparciu:


