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INFORMACJE OGÓLNE
1. Comiesięczne konkursy on-line dotyczące wiedzy o literaturze i książce przeprowadzane będą w
okresie kwiecień – listopad (8 konkursów) w ramach projektu „Literatura, słowo, książka i ja”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5 Oddolne
inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
2. Organizatorem konkursów jest Realizator projektu – Gminna Biblioteka Publiczna w Korzennej,
Korzenna 342, 33-322 Korzenna.
3. Uczestnikiem konkursu może być Beneficjent Ostateczny – uczestnik projektu czyli jedno z 26
dzieci w wieku szkolnym z klas 4 – 6 zamieszkujące w Gminie Korzenna.
4. Komisją konkursu odpowiedzialną za zamieszczanie testów, rejestr odpowiedzi oraz
zatwierdzanie i przekazywanie nagród dla zwycięzców jest Kierownik projektu oraz Asystent
kierownika projektu „Litera, słowo, książka i ja”.

TRYB PRZEPROWADZEANIA KONKURSÓW
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Pytania do comiesięcznych konkursów zatwierdzane są przez prowadzącego warsztaty dotyczące
kultury książki i czytelniczej on-line.
2. Testy z pytaniami zamieszczany będzie comiesięcznie w wybranym przez kierownika projektu
terminie na stronie internetowej projektu w zakładce konkursy on-lina.
3. Pytania w teście dotyczyć będą obszarów związanych z promocją czytelnictwa, wiedzy
o literaturze i książce, kultury książki on-line itp.
4. Uczestnik projektu „Litera, słowo, książka i ja” samodzielnie rozwiązuje wybrany test zapisując
odpowiedzi, następnie przekazuje odpowiedzi kierownikowi lub asystentowi projektu – można to
zrobić mailowo, telefonicznie, osobiście do biura projektu lub w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Korzennej Korzenna 342, tel. 18 440 64 66, mail: gbpkorzenna@interia.pl lub przekazać
prowadzącym poszczególne bloki warsztatowe w danym miesiącu.
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5. Trzy osoby (po 1 osobie z 3 utworzonych grup warsztatowych w ramach projektu), które
najwcześniej przekażą prawidłowe odpowiedzi na wszystkie pytania w teście, zostaną zwycięzcami
konkursu w danym miesiącu.
6. Nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone na stronie internetowej projektu.
7. Bez względu na formę przekazania odpowiedzi, uczestnicy konkursu, którzy zwyciężyli,
zobowiązani są do podania na piśmie odpowiedzi, podania daty i godziny przekazania odpowiedzi
i dostarczenia ich do kierownika projektu lub asystenta kierownika co najmniej w dniu zgłoszenia
się po odbiór nagrody.
8. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe, których odbiór pokwitują na liście.

