Konkurs "Najlepsza recenzja"
REGULAMIN

I.

Organizator konkursu: sieć księgarń TAK Czytam.

II.

Cel konkursu: zachęcenie uczniów do rozmowy o czytanych książkach, dzielenia
się opiniami i dyskutowaniu o literaturze.

III.

Zasady konkursu:
1. konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych
2. prace

zgłoszone

do

konkursu

muszą

być

pracami

własnymi,

wcześniej

niepublikowanymi i nienagradzanymi w innych konkursach
3. konkurs składa się z dwóch etapów.
IV.

Etap szkolny:
1. każdy z uczestników otrzymuje krótkie informację od Jury Konkursu, będącymi
wskazówkami jak napisać recenzję książki
2. jeden autor może zgłosić do Konkursu jedną pracę
3. uczestnicy Konkursu piszą recenzję przeczytanej książki i przekazują ją nauczycielom
języka polskiego
4. przekazaną recenzję ocenia nauczyciel języka polskiego i wybiera najlepszą z każdej
klasy, wybrana praca zostanie zgłoszona do II etapu konkursu.

V.

Etap ogólnopolski:
1. otrzymane prace zostaną przesłane do członków Jury, każdy z członków otrzyma do
oceny zbliżoną ilość recenzji
2. nadesłane prace zostaną ocenione przez osoby zajmujące się recenzowaniem książek:
1. Karolina Borkowska – blog: come-book.blogspot.com
2. Paula Sieczko – blog: www.ruderecenzuje.pl
3. Bianca Okońska – sylwetki.wordpress.com instagram: @bian.okonska
4. Aleksandra Gonder – kanał Youtube: Book z Tobą:
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https://www.youtube.com/channel/UC0qKzRrlPwtdKCMgszPqyiw
5. Monika Pieniak – blog: booksandcatlover.blogspot.com
6. Agnieszka Kalus – blog: www.czytambolubie.com.
VI.

Terminy i zasady składania prac:
1. do 09.XI – przekazanie napisanych recenzji nauczycielowi
2. 12.XI – 20.XI – wybranie przez nauczyciela najlepszej recenzji z każdej zgłoszonej
klasy
3. 20.XI – 22.XI – przesłanie wybranych prac do organizatora konkursu
4. 23.XI – 18.XII – wyłonienie najlepszych prac przez jury
5. 21.XII – ogłoszenie i zamieszczenie wyników na stronie Organizatora, członków Jury
oraz Partnerów
6. prace

należy

wysyłać

pod

adres

mailowy

konkurs@takczytam.pl

w

pliku

umożliwiającym edycję: .odt, .doc, .docx
7. praca powinna zawierać następujące informacje:
1. tytuł recenzji
2. tytuł oraz autora recenzowanej książki
3. imię i nazwisko autora recenzji
4. adres szkoły do której uczęszcza autor recenzji.
VII.

Kryteria oceniania:

1.

zawarcie niezbędnych dla recenzji recenzji elementów: część informacyjna i krytyczna

2.

poprawność językowa

3.

logika wypowiedzi

4. ogólna orientacja w tematyce (np. odwołanie do innych dzieł).
VIII.

Nagrody:

1. nagrodami są książki znajdujące się w asortymencie księgarni TAK Czytam
2. nagrody zostają przyznane przez Organizatora w dwóch kategoriach
1. nagrody indywidualne dla Autorów najlepszych prac
2. nagrody dla bibliotek laureatów.
3. Lista nagród może się zniemić w wyniku dołączenia nowych partnerów
IX.

Wyłanianie laureatów:
1. w etapie szkolnym nauczyciel języka polskiego wybiera z każdej klasy jedną najlepszą
recenzję, którą przesyła do Organizatora konkursu
2. w etapie ogólnopolskim każdy członek Jury wybiera spośród otrzymanych prac trzy
najlepsze recenzje
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3. wybrane w ten sposób recenzje zostają przesłane do pozostałych członków Jury
4. z puli wybranych prac każdy z członków wybiera pięć najlepszych i każdej przypisuje
punkty w skali (1 – 5), jednej pracy można przypisać jedną wartość. Tzn. jedna praca
otrzyma 5 punktów, jedna praca otrzyma 4 punkty, jedna praca otrzyma 3 punkty, jedna
praca otrzyma 2 punkty, jedna praca otrzyma 1 punkt
5. najlepszą pracą zostaje ta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.
X.

Wręczenie nagród laureatom:
1. nagrody wybrane przez laureata zostaną przesłane na adres szkoły, do której uczęszcza
laureat
2. nagrody wybrane przez bibliotekę zostaną przesłane na adres szkoły, w której biblioteka
się mieści.

XI.

Postanowienia końcowe:
1. nadsyłając pracę na Konkurs, Uczestnik zgadza się na niezbędne poprawki redaktorskie
w tekście oraz jej późniejsze upublicznienie przez Organizatora na jego stronie
internetowej oraz na stronie członków Jury
2. uczestnik biorąc udział w konkursie akceptuje postanowienia Regulaminu
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym Regulaminie,
jeżeli będą wymagały tego okoliczności obiektywne
4. w trakcie trwania Etapu szkolnego Organizator może zmniejszyć lub zwiększyć
liczebność zespołu jury.

Kontakt
Koordynator konkursu:
Piotr Kowalik
konkursy@takczytam.pl
22 618 03 61
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