
 

 

Regulamin konkursu 

„Czytam sobie – czytam Tobie. Dzieci tworzą audiobooki” 
 

1. ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu „Czytam sobie – czytam Tobie. Dzieci tworzą audiobooki” zwanego 

dalej Konkursem, jest Biblioteka Publiczna w Brusach, zwana dalej Organizatorem. 

 

2. CELE KONKURSU 

 Promocja czytelnictwa 

 Promocja literatury dziecięcej 

 Pobudzanie wyobraźni i kreatywności adresatów Konkursu 

 Nabywanie umiejętności posługiwania się nowoczesną technologią 

 Uaktywnienie rodziców i opiekunów przez udział w konkursach 

 

3. TEMAT 

 Tematem wiodącym Konkursu jest literatura dziecięca. Zadanie będzie polegać na 

przeczytaniu przez dziecko książeczki, wiersza (polska literatura dziecięca) 

 Rolą rodzica będzie nagranie głosu dziecka, zapisanie go i dostarczenie do biblioteki 

w Brusach na płycie CD, pendriwe, karcie SD lub przesłanie drogą e-mailową wraz z 

kartą uczestnictwa 

 

4. UCZESTNICTWO 

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VI oraz ich rodziców i opiekunów, 

pragnących pobudzać i rozwijać dziecięcą wyobraźnię i kreatywność 

 Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych 

 I - Uczniowie klas I-III 

 II - Uczniowie klas IV-VI 

 Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny 

 Zgłoszenie do konkursu następuje w chwili złożenia w bibliotece w Brusach nagrania 

lub pojawienia się nagrania na poczcie pod adresem: ckb.biblioteka@brusy.pl 

 Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie, zwane są Uczestnikami lub Uczestnikami Konkursu 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe nagranie audiobooka 

przez Uczestnika oraz za nie podanie w e-mailu  danych uniemożliwiających 

odszukanie Uczestnika 
 

5. CZAS TRWANIA 

 Konkurs trwa od 15.09.2021 r. do 29.10.2021 r. 

 Nagrania Konkursowe należy składać w dniach od 15.09.2021 r. – do 29.10.2021 r. 

 Materiały zgłoszone po tym terminie mogą być niedopuszczone do Konkursu 

 

6. ZASADY KONKURSU 

 Zadaniem Konkursowym jest stworzenie jednego nagrania w języku polskim 

 Nagranie audiobooka musi zostać dokonane wyłącznie przez jednego Uczestnika 

Konkursu. Grupowe nagranie nie zostanie dopuszczone do udziału w Konkursie 
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 Organizator dopuszcza, przy nagrywaniu audiobooka, korzystanie z różnych efektów 

dźwiękowych urozmaicających nagranie i nienaruszających praw autorskich osób 

trzecich 

 Długość całego nagrania nie może być krótsza dla kategorii: 

 I – ni ż 5 minut 

 II – niż 10 minut 

 Audiobook powinien być nagrany w formacie mp3 umożliwiającym odsłuchanie go w 

komputerze w programie do odtwarzania dźwięków Windows Media Player 

 

7. KRYTERIA OCENY 

    W ocenie nagrań brana będzie pod uwagę: dykcja, płynność czytania, poprawność, 

wyrazistość, modulacja głosu, przestrzeganie znaków interpunkcyjnych, tempo, jakość 

nagrania i ogólne wrażenie artystyczne 

 

8. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

 Wybór osób nagrodzonych zostanie dokonany spośród wszystkich prac, które spełniły 

wymogi Konkursu 

 O wynikach Konkursu laureaci zostaną poinformowani telefonicznie 

 Rozstrzygnięcie Konkursu i rozdanie nagród nastąpi w dniu 05.11.2021 r. w 

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek 

 W drodze Konkursu wyłonione zostaną 3 najlepsze nagrania w każdej kategorii wiekowej, 

które zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi oraz nagrane na płycie CD i 

udostępnione do wypożyczania w bibliotece. 

 
W razie pytań prosimy o kontakt  z koordynatorem Beatą Zblewską, tel. 52 396 9335, e-mail: 

ckb.biblioteka@brusy.pl. 
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