
REGULAMIN 
Świątecznego Konkursu Bibliotecznego

§ 1
ORGANIZATOR

Organizatorem Świątecznego  Konkursu  Bibliotecznego,  zwanego  dalej  Konkursem,  jest  Zespół
Przedmiotowy  Humanistyczny  w Liceum  Ogólnokształcącym  im.  Cypriana  Kamila Norwida
w Radzyminie. 

Patronat  nad  Konkursem sprawuje  Dyrektor  Liceum Ogólnokształcącego  im.  Cypriana  Kamila
Norwida w Radzyminie. 

§ 2
CEL 

Celem Konkursu jest:
1. promocja biblioteki szkolnej, jako miejsca otwartego dla społeczności szkolnej;
2. promocja korzystania z komputerowego katalogu biblioteki szkolnej, dostępnego on-line;
3. zachęcenie do spędzania wolnego czasu z książką;
4. zachęcenie do korzystania z książek dostępnych w bibliotece szkolnej.

§ 3
UCZESTNICY I ZGŁOSZENIA

1. Konkurs jest  adresowany do uczniów  i  pracowników  Liceum Ogólnokształcącego im.  C.K.
Norwida w Radzyminie.

2. Zadaniem uczestników jest przesłanie prawidłowych odpowiedzi na pytania konkursowe. 
3. Pytania będą ukazywały się na szkolnym Facebooku przez 3 dni: 

14 grudnia 2020r., 16 grudnia 2020 r. oraz 18 grudnia 2020 r. 
Pytania ukażą się w wymienionych dniach do godz. 16.00

4. Odpowiedzi  na  pytania  należy  wysyłać  mailowo  na  adres
kocikowskakopytbarbara@lo1radzymin.edu.pl 

5. Za każdą prawidłową odpowiedź można otrzymać punkty, zgodnie z zasadami:
jeśli odpowiedzi zostaną przesłane do godz. 16.00 następnego dnia po opublikowaniu pytań,
można uzyskać po 2 pkt. za każdą poprawną odpowiedź. Jeśli odpowiedzi zostaną przesłane po
tym terminie, ale do 20 grudnia 2020 r. do godz. 23.59 za każdą prawidłową odpowiedź można
uzyskać po 1,5 pkt.  

6. W mailu należy podać prawidłowe odpowiedzi oraz swoje imię i  nazwisko, a w przypadku
uczniów klasę.

7. Odpowiedzi można przesyłać do 20 grudnia 2020 r. do godz. 23.59. 
8. Ogłoszenie  wyników  zostanie  umieszczone  na  Facebooku  szkoły  do  31  grudnia  2020  r.

Dodatkowo osoby, które zostaną nagrodzone otrzymają mailową informację na adres, z którego
zostały przesłane odpowiedzi.  

9. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
10. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i zgodą na

jego warunki.
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§ 4
NAGRODY

1. Każdy  uczeń,  który  zgodnie  z  warunkami  niniejszego  regulaminu dostarczy  mailowo
odpowiedzi i uzyska co najmniej 8 pkt,  otrzyma +15 pkt z zachowania. Punkty zostaną wpisane
w II semestrze roku szkolnego 2020/2021. 

2. Uczniowie,  którzy  uzyskają  najwyższą  sumę  punktów  otrzymają  nagrody  rzeczowe  
(3 najlepszych uczniów). 

3. Pracownicy,  którzy uzyskają najwyższą sumę punktów otrzymają nagrody rzeczowe ( 3 osoby
z najlepszymi wynikami).

4. Spośród wszystkich uczniów i pracowników, którzy prześlą odpowiedzi i uzyskają co najmniej
8 pkt. zostanie rozlosowana dodatkowa nagroda rzeczowa. 

5. W przypadku remisu, o nagrodzie zdecyduje losowanie.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dodatkowe informacje można uzyskać mailowo   kocikowskakopytbarbara@lo1radzymin.edu.pl        

Sporządziła: 
Barbara Kocikowska-Kopyt
Bibliotekarka Liceum Ogólnokształcącego
im. Cypriana Kamila Norwida 
w Radzyminie. 
14.12.2020 r.

Zaakceptowała:
Aldona Torenc
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
im. Cypriana Kamila Norwida 
w Radzyminie. 
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