Gimnazjalne Centrum Informacji w Nowym Tomyślu zapranza do
wzięcia udziału w powiatowym konkurnie czytelniczym
ze znajomości kniążek o Harrym Potterze.
Cele konkursu:
-

popularyzacja twórczości J.K. Rowling
rozwijanie zainteresowań współczesną literaturą młodzieżową
rozbudzanie motywacji do czytania książek spoza kanonu lektur szkolnych
rozwijanie wyobraźni

Regulamin konkursu
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych oraz uczniów
gimnazjum.
1. W konkursie może wziąć udział dowolna liczba uczestników.
2. Uczestnicy muszą wykazać się znajomością treści książek J.K. Rowling
- Harry Potter i kamień filozoficzny
- Harry Potter i komnata tajemnic
- Harry Potter i więzień Azkabanu
- Harry Potter i czara ognia
- Harry Potter i Zakon Feniksa,
3. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach.
Etap pierwszy
1. Pierwszy etap przeprowadzony zostanie w poszczególnych szkołach do 15 stycznia 2006r.
2. Zadania konkursowe maja charakter quizu, który składa się z zadań zamkniętych i
otwartych.
3. Uczniowie za każdą prawidłowa odpowiedź otrzymują po 1 punkcie.
4. Do następnego etapu przechodzi 3 uczniów, którzy uzyskają największą liczbę punktów.
5. Protokół z przeprowadzenia konkursu należy przesłać na adres: Gimnazjum im. Feliksa
Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. Os. Północ 25, 64-300 Nowy Tomyślu do 30 stycznia
2006 r.
Etap drugi
1. II etap konkursu również w formie quizu odbędzie się 7 marca 2006 r. o godzinie 12 00 w
Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.
2. Za każdą dobrą odpowiedź uczestnik może otrzymać maksymalnie 1 punkt. Odpowiedź
niepełna lub częściowa – 0,5 punktu. Brak odpowiedzi lub odpowiedź błędna - 0 punktów.
3. Czas na rozwiązanie testu - 30 minut.
4. Jeżeli dwie lub więcej osób będzie miało taką samą (najwyższą) ilość punktów rozegrana
zostanie dogrywka w formie ustnej.

Dogrywka – ustana
1. Uczniowie biorący udział w dogrywce sami losują sobie numer pytania.
2. Za każdą dobrą odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt.
3. Pytania zadawane będą do momentu wyłonienia zwycięzcy.
Szczegółowe informacje oraz regulamin znajdują się na stronie internetowej Centrum
http://centrum.gim-nt.com/

