
 

CZYTAM. ZAWSZE WARTO 

projekt Fundacji „Zawsze Warto” 

w ramach 

zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie edukacji w 2015 r. 

pn. „Małopolskie czytanie” 

DLA UCZNIÓW  

SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH 

Konkurs U NAS SIĘ CZYTA i Kampania LEKTUROWA ZGADUJ-ZGADULA 

 
 
 
 
PATRONAT 

Stowarzyszenie Polonistów 
 
PARTNER 

Kraków Miasto Literatury UNESCO 
Społeczny Instytut Wydawniczy „ZNAK” 
 
 
 
 
CELE KONKURSU: 
1. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów oraz promocja czytania wśród uczniów 

Małopolski. 

2. Rozwijanie umiejętności społecznych i wspieranie rozwoju zainteresowań czytelniczych, 

dziennikarskich, artystycznych oraz promocja postaw aktywnych.  

3. Podniesienie poziomu wiedzy na temat literatury i jej znaczenia w życiu społecznym, 

kreowanie postaw proczytelniczych. 

 

 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. 
 

 



FORMA KONKURSU: 
Konkurs U NAS SIĘ CZYTA: 

 W konkursie mogą wziąć udział zespoły (2 - 3 osoby) pod opieką nauczyciela/opiekuna 
naukowego. 

 Zespół wybiera formę zaprezentowania problemu czytelnictwa w swojej miejscowości  
( film lub fotocast ) oraz obszar tematyczny, np.: ulubione książki moich dziadków; 
ulubione książki burmistrza/ dyrektora/ proboszcza/lektury cioci/ wujka/ 
siostry/koleżanek/inne. 

 Jeden zespół może wybrać wyłącznie jedną formę wykonania pracy konkursowej  
i przesłać jedną pracę. 

 Zespół przygotowuje film o długości od minimum 80 do maksimum 90 sekund lub 
fotocast o objętości od minimum 20 do maksimum 30 obrazów/zdjęć i czasie trwania nie 
dłuższym niż 120 sekund. 

 Praca konkursowa (film lub fotocast) powinna być zawarta w jednym pliku; wszystkie 
elementy dodatkowe towarzyszące pracy muszą być załączone do głównego pliku w taki 
sposób, aby przy jego otwarciu nie było konieczne modyfikowanie ścieżki dostępu do 
dodatkowych plików audiowizualnych. 

 Prace w formie elektronicznej należy przesłać do organizatorów: edu@zawszewarto.pl; 
Uczestnicy konkursu otrzymają wiadomość z potwierdzeniem otrzymania materiału 
konkursowego. 

 Pracę konkursową można także, zamiast przesłania meilowego, udostępnić 
Organizatorom konkursu na pomocą Dysku Google (usługa zintegrowana z pocztą Gmail) 
a na adres: edu@zawszewarto.pl przesłać link do tego miejsca. 

 Praca konkursowa powinna zostać przygotowana w formacie: AVI, MP4, DVD-video lub 
innym formacie, umożliwiającym poprawne jej odtworzenie w programie Windows 
Media Player. 

 Do każdej pracy musi zostać dołączona karta zgłoszeniowa grupy i zgoda uczestników na 
wykorzystanie wizerunków w materiałach konkursowych. 

 Jeżeli w pracy pojawiają się dane osobowe lub wizerunki osób zaproszonych do realizacji 
pracy konkursowej należy uzyskać pisemną zgodę tychże osób. 

 Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z realizacją prac konkursowych, 
 Warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest umieszczenie na stronie 

tytułowej/pierwszym slajdzie następującego opisu: 
 

„Prezentowany materiał bierze udział w konkursie „U nas się czyta”. Organizatorem konkursu jest 
Fundacja „Zawsze Warto”. Konkurs realizowany jest przez Fundację w ramach zadania publicznego 
Województwa Małopolskiego w dziedzinie edukacji w 2015 r. pn. „Małopolskie czytanie”. Autorzy: 
[należy wpisać imiona i nazwiska]; Opiekun: [należy wpisać imię i nazwisko]; Nazwa szkoły: [należy 
wpisać dokładną nazwę szkoły]; Miejscowość [wpisać nazwę miejscowości, w której mieści się szkoła].”  

 
 Chęć udziału w konkursie należy zgłosić drogą mailową do 27 października 2015r. 
 Materiał konkursowy oraz kartę zgłoszeniową/oświadczenia zgody uczestników i gości 

należy przesłać elektronicznie do 20 listopada. 
 

 
 
 
 

 Kampania LEKTUROWA ZGADUJ-ZGADULA 
 Grupy dwu lub trzy osobowe wybierają jedną parę lektur (lista w załączeniu) i 

przygotowują zestaw 12 pytań testowych wraz z trzema możliwymi odpowiedziami, 

wśród których tylko jedna może być poprawna. Pytania mogą dotyczyć tylko treści 

wybranych książek. 
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Lista lektur,  spośród których należy wybrać dwie pozycje: 

 

Antoni Libera, Madame 

Edmund Niziurski, Siódme wtajemniczenie 

Ewa Nowak, Michał Jakiśtam 

Joanna Chmielewska, Ślepe szczęście 

Kazimierz Nowak, Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd. Listy z podróży afrykańskiej z lat 1931-36 

Krystyna Siesicka, Zapałka na zakręcie 

Ludwik Świeżawski, Sadyba Robinsona 

Małgorzata Musierowicz, McDusia 

Maria Krüger, Godzina pąsowej róży 

Mariusz Wollny, Kacper Ryx 

Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem 

Tomasz Tryzma, Panna Nikt 

 

 Chęć udziału w kampanii należy zgłosić do 27 października. 

 Prace w dwóch formatach ( PDF i doc.) należy przesłać do organizatorów na adres: 

edu@zawszewarto.pl do 20 listopada 2015r. 

 Do każdej pracy musi zostać dołączona karta zgłoszeniowa i zgoda na wykorzystanie 

wizerunków uczestników.  

 W okresie od 23 do 27 listopada zostanie ogłoszona lista lektur, z których odbędzie się 

test lekturowy na platformie moodle. W teście mogą wziąć udział zarówno osoby, które 

układały pytania jak i inni uczniowie.  

 Po zakończeniu testu wybrane zestawy zostaną opublikowane. 

 Grupa ekspertów wybierze najlepsze zestawy. Przewidziano nagrody dla laureatów -

członków grup tworzących pytania oraz laureatów testów znajomości lektury (czytniki 

książek elektronicznych). 

 

Kryteria oceny prac: 

1. Spełnienie kryteriów formalnych: np. limity czasowe, obecność wymaganych załączników. 
2. Zgodność pracy z tematyką konkursu - czy praca jest zgodna z założeniem i celami konkursu. 
3. Pomysłowość i oryginalność koncepcji oraz promujący czytelnictwo charakter materiału 
4. W przypadki filmu/fotocastu - logiczna kompozycja materiału (np. czy poszczególne 

elementy pracy tworzą spójną całość; czy wszystkie elementy filmu/fotocastu nawiązują do 
problematyki konkursu), itp. 

5. Estetyka pracy - (np. właściwe sformatowanie pracy: jakość zdjęć, czysty montaż, dobra 
jakość dźwięku; konwencja stylistyczna; poprawność gramatyczna i stylistyczna), itp.  

Wszystkie nadesłane prace jury zrecenzuje. Prace finałowe zostaną zamieszczone na stronie 
Fundacji „Zawsze Warto”. Prace laureatów będą prezentowane publicznie w czasie gali 
podsumowania projektu. 

 

REGULAMIN KONKURSU 

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Zawsze Warto”, ul. Radziwiłłowska 23/8, 31-026 Kraków; siedzibą 
Komisji Konkursowej jest biuro Fundacji. 

2. Wszelkie informacje o konkursie, w tym materiały pomocnicze publikowane są na stronie internetowej: 
www.zawszewarto.pl 

3. Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres: edu@zawszewarto.pl. 
4. Nadesłana praca nie może naruszać praw autorskich innych osób. 
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5. Uczestnicy przesyłają prace elektronicznie, na adres edu@zawszewarto.pl 
6. Do pracy konkursowej należy dołączyć kartę zgłoszeniową grupy z indywidualnymi oświadczeniami zgody 

na udział w projekcie (załącznik nr 1).  
7.  Jeżeli w materiale konkursowym pojawiają się dane osobowe lub wizerunki innych osób niż autorzy - 

koniecznie należy przygotować i dołączyć do pracy konkursowej oświadczenie zgody tych osób. (załącznik nr 2)  

8. Załączniki należy przesłać pocztą tradycyjną (adres powyżej) lub elektronicznie (skany) – adres powyżej. 
9. Materiały przesyłane elektronicznie powinny być opisane tak, aby pozwalały na szybką identyfikację 

materiału/autora (jako załącznik: film.tytul lub fotocast.tytul) 
10. Termin nadsyłania prac mija dnia 20 listopada 2015 roku, przy czym data wpływu do biura lub na skrzynkę 

mailową. 
11. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę poziom artystyczny i oryginalność ujęcia 

tematu. Praca nadesłana na konkurs powinna być opatrzona tytułem i spełniać wymagania wybranej formy. 
Materiały pisemne powinny być poprawne pod względem językowym. 

12. Postanowienia Komisji Konkursowej są ostateczne. 
13. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o wynikach konkursu do 27.11.2015r. 
14. Gala wręczania nagród i dyplomów odbędzie się 3 grudnia 2015 roku w Krakowie, szczegółowe informacje 

zostaną przesłane do zainteresowanych i będą zamieszczone na portalu Fundacji.  
15. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe (książki elektroniczne) i dyplomy dla laureatów, nagrody 

książkowe i dyplomy dla wyróżnionych oraz dyplomy i upominki dla opiekunów laureatów oraz nauczycieli 
najbardziej zaangażowanych w przygotowanie uczniów do konkursu. 

16. Wybrane prace zostaną umieszczone na stronie Fundacji oraz zaprezentowane podczas gali wręczania 
nagród. 

17. Nazwiska laureatów opublikowane będą na stronie internetowej www.zawszewarto.pl. 
18. Prace konkursowe stają się własnością Fundacji i mogą być wykorzystane w materiałach promocyjnych i 

edukacyjnych. 
 
 
 
 
 

PATRONAT PARTNER 

 
 

 
Społeczny Instytut 

Wydawniczy  
„Znak” 

 

 

 

 

 

 

 

  

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. 
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Załącznik nr 1 do projektu  
Czytam. Zawsze Warto 

Karta zgłoszeniowa grupy 
 

Konkurs U NAS SIĘ CZYTA/Kampania ZGADUJ-ZGADULA 

TYTUŁ PRACY  

 
Imię i Nazwisko Lidera Grupy 

 
 

 
Skład zespołu  

1… 
2... 
3… 

Telefon/ e-mail kontaktowy  
do Lidera Grupy 

 
 

Nazwa i adres szkoły  
 

Telefon/ e-mail szkoły  
 

NAUCZYCIEL-OPIEKUN: 
imię i nazwisko oraz tel. lub  
e-mail kontaktowy 
 

 

Oświadczenie  
Wyrażam zgodę na:  

 umieszczanie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie adresowej organizatorów Projektu 
 wykorzystanie przez organizatorów mojej pracy konkursowej do celów naukowych i edukacyjnych oraz 

jej publikacji we fragmentach lub całości  
 wykorzystanie wizerunku w materiałach projektowych 

 
 
 
                                                                                                                                                                     PODPISY Autorów:  

 
 

Indywidualne oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich 
uczniów/UCZESTNIKÓW  

Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
(Dz. U. z 2014 r. poz.1182) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego  
dziecka   /    moich (dotyczy ucznia pełnoletniego)* ..................... 
(imię i nazwisko) ucznia  .......................(nazwa szkoły)do celów związanych z jego / moim (dotyczy ucznia 

pełnoletniego)* udziałem w Konkursie Czytam zawsze warto. w roku szkolnym 2015/2016  
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu czytam zawsze warto i 
akceptuję jego postanowienia.                                                     
 

 podpis rodzica (opiekuna prawnego) lub pełnoletniego ucznia* 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Organizatorów 
konkursu: www.zawszewarto.pl wyników mojego dziecka / mojego (dotyczy ucznia 

pełnoletniego)*  uzyskanych w poszczególnych etapach w/w konkursu w  roku szkolnym 
2015/2016.......................................................................... 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) lub pełnoletniego ucznia* 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie w materiałach pokonkursowych na stronie 
internetowej Organizatorów konkursu: www.zawszewarto.pl  fotograficznego wizerunku 
mojego dziecka / mojego (dotyczy ucznia pełnoletniego)*                          

 (podpis rodzica /opiekuna prawnego) lub pełnoletniego ucznia* 

*Niepotrzebne skreślić 

http://www.zawszewarto.pl/
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Załącznik nr 2 do projektu  

Czytam. Zawsze Warto 
 
 
 
 

 
Oświadczenie OSOBY ZAPROSZONEJ do udziału w projekcie: 

Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
(Dz. U. z 2014 r. poz.1182) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  

.......................................……………………(imię i nazwisko) do celów związanych z realizacja projektu  
Czytam. Zawsze Warto w roku szkolnym 2015/2016  
 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu Czytam. Zawsze Warto i 
akceptuję jego postanowienia......................................................................................................     podpis  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie w materiałach pokonkursowych na stronie 
internetowej Organizatorów konkursu: www.zawszewarto.pl mojego fotograficznego 
wizerunku .......................................................................................................                    podpis  
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