
ZAPROSZENIE 

 

do udziału w  

 

 

VI Międzyszkolnym  

Konkursie Polsko-Angielskim  

Czytelniczo-Czarodziejskim 

 

 

Konkurs odbędzie się 29 października 2010 r.  

w Szkole Podstawowej nr 32 im. A. Szklarskiego.
  

 

Zgłoszenia należy przesyłać do 8 października 2010 r.: 

 

na numer faksu: 032 / 42 47 278 

na adres e-mail: sp32szklarski@wp.pl 

 

Adres organizatora: 

 

Szkoła Podstawowa nr 32 im. A. Szklarskiego 

ul. Łączna 14 

44-200 Rybnik 

 

 

 

 

 

 

mailto:sp32szklarski@wp.pl


ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE 

VI Międzyszkolnego Konkursu Polsko-Angielskiego Czytelniczo-Czarodziejskiego 

 

1. Celem konkursu jest: 

a) motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego, 

b) doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji oraz popularyzacja czytelnictwa 

w powiązaniu z obchodami Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, 

c) promowanie dzieci wybitnie uzdolnionych, 

d) edukacja kulturalna i europejska, 

e) wpajanie zasad współdziałania w grupie, kształcenie postaw pożądanych społecznie. 

 

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 4, 5 i 6 szkół podstawowych z Rybnika 

i powiatu rybnickiego. W zmaganiach biorą udział 3-osobowe drużyny, po jednej z każdej 

zgłoszonej szkoły. 

 

3. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

a. znajomość życiorysów pisarzy: Clive’a Staplesa Lewisa, Joanne K. Rowling, Pameli 

L. Travers; 

b. znajomość języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej oraz słownictwa 

dotyczącego podanej literatury; 

c. ocenie podlegają stroje drużyn (związane z treścią podanych książek), 

d. znajomość treści książek: 

 „Harry Potter i więzień Azkabanu” J.K. Rowling  

  „Harry Potter i kamień filozoficzny” J.K. Rowling  

 „Mary Poppins” P.L. Travers (tłum. Irena Tuwim) 

 „Książę Kaspian” C.S. Lewisa 

4. Zgłoszenia (karty zgłoszenia – załącznik 1 do regulaminu) należy nadsyłać do 8 października 

2010 r. Można to uczynić w następujący sposób: 

a) osobiście lub drogą listowną (decyduje data stempla) na adres:  

Szkoła Podstawowa nr 32 im. A. Szklarskiego 

ul. Łączna 14 

44-200 Rybnik 

b) faksem na numer: 0 32 / 42 47 278 

c) na adres e-mail:  sp32szklarski@wp.pl 

 

5. Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody. 

 

6. Wszystkie aktualne informacje, a w przyszłości także zdjęcia uczestników i podziękowania 

wszystkim, którzy wesprą naszą inicjatywę, zostaną zamieszczone na stronie: sp32.rybnik.pl 

oraz biblioteka.sp32.rybnik.pl. 

 

7. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na bezpłatną publikację na stronie 

internetowej organizatora oraz w prasie wizerunków uczestników oraz nazwisk zwycięzców. 

 



 

 

Załącznik nr 1  

do regulaminu  

VI Międzyszkolnego Konkursu Polsko-Angielskiego Czytelniczo-Czarodziejskiego 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

 

 

Nazwa szkoły: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adres szkoły: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Opiekun: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Kontakt do opiekuna: 

 

telefon: …………………………………………………………………….. 

 

adres e-mail: …………………………………………………………….. 

 

L.p. Imię i nazwisko ucznia Klasa 
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