
MDK, im. K.I. Gałczyńskiego w Krakowie 

 

     REGULAMIN 

INTERNETOWEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO 

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzania Internetowego 

Konkursu Czytelniczego.  

2. Organizatorem konkursu jest MDK, im. K. I. Gałczyńskiego w Krakowie. 

3. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie  Zespół Wychowawczy 

Młodzieżowego Domu Kultury. 

4. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczestnicy zajęć w MDK wraz                        

z Rodzinami. 

II. CELE KONKURSU 

1. Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 

2. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. 

3. Popularyzowanie literatury. 

4. Wyrobienie nawyku czytania. 

III. ZASADY ORGANIZACYJNE 

1. Konkurs jest skierowany do uczestników wszystkich sekcji z obu budynków MDK 

oraz chcących przyłączyć się do zabawy ich rodziców, dziadków, rodzeństwo. 

2. Konkurs trwa od 05.10.2015 do 31.05.2016. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu podczas  imprezy wychowawczej 

pt.:  Jarmark polski 

4. Do odgadnięcia będzie 8 cytatów z literatury, po jednym cytacie na każdy miesiąc 

począwszy od października. Ostatni cytat pojawi się w maju.  

5. Cytaty konkursowe będą dostępne na stronie internetowej MDK oraz na tablicach 

ogłoszeń w obu budynkach. 

6. Prawidłowe rozwiązanie powinno zawierać pełny tytuł książki z której pochodzi 

cytat oraz imię i nazwisko jej autora. 

7. Odpowiedzi należy wrzucać do specjalnie przygotowanych skrzynek. Prosimy 

pamiętać o podpisaniu kartki z odpowiedziami.  

8. Jest to konkurs rodzinny, co oznacza, że zagadkę może rozwiązać każdy członek 

rodziny bez względu na wiek, zaznacza się jednak, iż jedna rodzina może udzielić 

tylko jednej  odpowiedzi w każdym miesiącu. 



9. Każdy z cytatów dostępny będzie tylko przez jeden miesiąc, co oznacza, że 

rozwiązania zagadki październikowej wrzucamy do skrzynek do końca 

października. Rozwiązania zagadki listopadowej do końca listopada itd. Po 

upływie miesiąca cytaty nie będą dostępne.  

10. Maksymalna ilość punktów do zdobycie to 8.  

11. Zwycięzcą zostanie osoba/rodzina, która uzyska największą ilość punktów. 

 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej MDK przez cały czas trwania 

konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w razie wystąpienia 

przyczyn od niego niezależnych. 

3. Wszelkie kwestie sporne dotyczące Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

 


