
REGULAMIN  I  EDYCJI  MIĘDZYSZKOLNEGO  KONKURSU  
CZYTELNICZEGO „MISTRZ  SZCZEGÓŁU”  

ORGANIZOWANEGO PRZEZ  
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 3 W POZNANIU 

 
 

1. Konkurs ma na celu promocję uważnego czytania ze zrozumieniem. 
 

2. Jest adresowany do uczniów  klas IV-VI szkół podstawowych z Poznania. 
 

3. Warunkiem przystąpienia do niego jest dokładne przeczytanie książki Andrzeja Maleszki  
pt. „Magiczne drzewo. Czerwone krzesło”. Zadania, które uczestnik konkursu będzie zobowiązany           
wykonać, wymagają bardzo dobrej znajomości tekstu i mają charakter testu otwartego. 
 

4. Każda szkoła może wytypować trzech uczestników konkursu. Przyjmujemy także         
zgłoszenia indywidualne. 

 
5. Ze względów technicznych w konkursie może wziąć udział trzydziestu uczestników.          

Decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

6. Zgłoszenia pocztą elektroniczną prosimy wysyłać na adres ksp01@onet.pl do 14 marca           
2019. Powinny one zawierać imię i nazwisko dziecka, nazwę szkoły i klasę oraz numer              
telefonu kontaktowego opiekuna. 

 
7. Konkurs jest jednoetapowy i odbędzie się  29 marca o godzinie 17.30 w MDK nr 3.  

 
8. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu konkursu.  

 
9. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i karnet upoważniający do darmowego          

udziału w wybranych zajęciach artystycznych w MDK nr 3 w kwietniu br. 
 

10. Dla zdobywców trzech pierwszych miejsc przewidziane są nagrody rzeczowe. Osoba, która           
zdobędzie w konkursie największą liczbę punktów, otrzyma także tytuł MISTRZA          
SZCZEGÓŁU. 

 
11. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje jeden punkt. Nie przyznaje się           

połówek.  Maksymalnie można uzyskać  20 punktów. 
 

12. Jeżeli w konkursie nie zostanie wyłoniony mistrz, gdyż np. dwie osoby zdobędą taką samą              
liczbę punktów, organizator przewiduje dogrywkę, która będzie miała formę testu wyboru           
(prawda/fałsz). 

13. Po ogłoszeniu wyników uczeń ma prawo obejrzeć swój test. 
 

14. Uczestnicy są proszeni o przyniesienie długopisów i dostarczenie organizatorowi w dniu           
konkursu oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych i publikowania        
wizerunku, podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego. Oświadczenie jest dołączone          
do regulaminu konkursu i opublikowane na stronie MDK nr 3. 

 
15. Szczegółowych informacji udziela Katarzyna Piętak – ksp01@onet.pl. 

 
Zapraszamy 
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