
LEMoniada 2021 

100.rocznica urodzin Stanisława Lema 

 

Regulamin „Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania  

Utworów Stanisława Lema” 

Organizator: 

• Zespół Szkół w Lipianach, Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Moja Młodość” 

ul. Kościuszki 1, 74-240 Lipiany, tel.91 56 41 270, fax 91 56 41 456  

email: szkola@zs-lipiany.pl, www.zs-lipiany.pl  

 

Cele konkursu: 

• promocja czytelnictwa,  

• wzbudzanie zainteresowania literaturą Stanisława Lema 

• stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności  

• kształtowanie umiejętności pięknego czytania 

• wzmocnienie poczucia własnej wartości i poznanie swoich możliwości 

• wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu. 

Czas trwania konkursu: 

Konkurs rozpoczyna się 4 maja 2021 r. i będzie trwać do 31 maja 2021 roku. 

Zasady i warunki uczestnictwa:  

• Konkurs jest organizowany przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

• Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych na terenie powiatu 

pyrzyckiego. 

• W Konkursie może wziąć udział dowolna ilość uczniów danej szkoły.  

• Uczestnictwo w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego regulaminu.  

• Konkurs przebiega w dwóch kategoriach: 

• Klasy 4-6 

• Klasy 7-8 

• Uczestnicy przystępują do Konkursu za zgodą rodziców/opiekunów prawnych.  

• Zadaniem uczestnika jest przeczytanie fragmentu jednego wybranego przez siebie utworu 

Stanisława Lema i nagranie prezentacji utworu w formie krótkiego nagrania audio-wideo                 

w formacie MP4 (np.: smartfonem lub kamerą). Czas czytania nie może przekraczać 5 minut.  

• Nagranie audio-wideo zgłaszane do udziału w Konkursie powinno zawierać (w nazwie pliku 

lub w samym nagraniu) imię i nazwisko uczestnika (autora pracy).  

• Plik zawierający nagranie audio-wideo należy przesłać Organizatorowi drogą elektroniczną na 

adres: fundacja@zs-lipiany.pl. 

http://www.zs-lipiany.pl/
mailto:fundacja@zs-lipiany.pl


• Wypełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszenia zawierającą dane osobowe uczestnika oraz 

wymagane oświadczenia jego opiekuna prawnego/rodzica (Załącznik nr 1 do Regulaminu) 

należy przesłać pocztą elektroniczną wraz z nagraniem do 31 maja 2021 roku. 

• Brak terminowo dostarczonej Karty Zgłoszenia będzie równoznaczny z brakiem możliwości 

udziału w Konkursie. 

• Nadesłanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu. 

• Nagrodzone prace konkursowe w formie nagrań audio-wideo (filmów) będą publikowane na 

stronie internetowej Organizatora lub/i profilu Facebook lub/i na koncie YouTube, 

prowadzonych przez Organizatora. 

• Konkurs potrwa od 04.05.2021 r. do 31.0.20201r. (filmy wysłane po terminie nie wezmą 

udziału w Konkursie).  

• Nagranie audio-wideo niespełniające któregokolwiek z warunków, o których mowa                        

w Regulaminie Konkursu, w tym złożone po terminie, zostanie wykluczone z udziału                        

w konkursie. 

Założenia organizacyjne: 

• Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, Organizator powołuje 

komisję konkursową.  

• Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji postanowień Regulaminu 

rozstrzyga Organizator.  

• Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 25.06.2021 r.  

• Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej Zespołu Szkół                  

w Lipianach www.zs-lipiany.pl do 25.06.2021 r.  

• Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach postępowania konkursowego za 

pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. 

• Nagrody dla laureatów zostaną dostarczone do szkół lub zostaną przesłane do szkół pocztą 

tradycyjną do dnia 25.06.2021 r. 

• Kontakt w sprawie konkursu – e-mail: fundacja@zs-lipiany.pl; tel. 792062483. 

Kryteria oceny prac:  

• płynność i bezbłędność czytania,  

• wyrazistość i dykcja,  

• interpretacja czytanego tekstu,  

• kultura i piękno czytania,  

• zachowanie limitu czasu,  

• ogólny wyraz artystyczny.  

 

Nagrody:  

• Spośród nadesłanych prac konkursowych (nagranych filmów), jury nagrodzi 3 najlepsze 

interpretacje w każdej kategorii wiekowej wskazanej w Regulaminie.  

• Komisja konkursowa przyzna również tytuł „Mistrza pięknego czytania”.  

• Konkurs jest dofinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Pyrzycach. 

http://www.zs-lipiany.pl/
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