
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świętochłowicach  

ogłasza: 

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY ZE 

ZNAJOMOŚCI KSIĄŻKI N.YOON „PONAD WSZYSTKO” 

 
Cele konkursu:  
 

Popularyzowanie piękna i wartości literatury. 

Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych. 

Integracja młodzieży ze świętochłowickich szkół. 

 

 

Regulamin konkursu: 
 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klas VI, VII i VIII świętochłowickich szkół 

podstawowych oraz uczniów z klas III gimnazjów naszego miasta. 

2. Konkurs ma charakter indywidualny. 

3. Konkurs ma formę testu pytań otwartych i zamkniętych z treści książki  „Ponad 

wszystko” (50 pytań).  

4. Każda szkoła może wystawić do konkursu dowolną ilość uczniów. 

5. Formularze zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy wysłać drogą elektroniczną na 

adres:  biblioteka.zso1@interia.pl  do 17 kwietnia 2019r. W treści wiadomości należy 

podać: nazwę szkoły oraz imię, nazwisko i adres mailowy osoby odpowiedzialnej za 

kontakt z organizatorem oraz dołączyć formularze zgłoszenia.  

6. Konkurs odbędzie się 25 kwietnia 2019r. (czwartek) w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Świętochłowicach, ul. Licealna 1, o godzinie 9:00. 

7. Po napisaniu testu nastąpi projekcja ekranizacji książki - około godziny 10:30.   

8. Przewidywana godzina zakończenia konkursu i ogłoszenia wyników - 12:00.  

9. Dla zwycięzców przygotowano nagrody rzeczowe. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 
 

organizator:  Patrycja Wilczek – nauczyciel – bibliotekarz w ZSO nr 1 w Świętochłowicach 

kontakt: sekretariat ZSO nr 1 tel. 32 245 27 97    

mail: konkurs:  biblioteka.zso1@interia.pl , szkoła: zso1swiet@gmail.com,  
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO ZE ZNAJOMOŚCI 

KSIĄŻKI N.YOON „PONAD WSZYSTKO” 

 

organizowany przez ZSO nr 1 w Świętochłowicach 

 

 

 

Część A. Informacje o uczestniku 

 

Imię i nazwisko …………………………………...…………........................................................ 

Klasa................................................................................................................................................ 

Szkoła ……………………………................................................................................................. 

 

 

 

Część B. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych ……………………............ 

………………...……………………………………. na potrzeby MIĘDZYSZKOLNEGO 

KONKURSU CZYTELNICZEGO ZE ZNAJOMOŚCI KSIĄŻKI N.YOON „PONAD 

WSZYSTKO” organizowanego przez ZSO nr 1 w Świętochłowicach. 

 

 

 

 

Część C. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie  

i publikowanie wizerunku 

 

Ja …………………………………………………….…… wyrażam zgodę na nieodpłatne 

rozpowszechnianie, publikowanie mojego wizerunku na potrzeby MIĘDZYSZKOLNEGO 

KONKURSU CZYTELNICZEGO ZE ZNAJOMOŚCI KSIĄŻKI N.YOON „PONAD 

WSZYSTKO” organizowanego przez ZSO nr 1 w Świętochłowicach. 

 

 

 

……..................................................                           …….................................................. 

Data i czytelny uczestnika konkursu                       Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 

 


