
                 

                             

               

 

Coolturalny Klub 
Seniora 

w Twardogórze 

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na  rzecz 
 Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020” 

 

Coolturalny Klub Seniora w Twardogórze 

Partner projektu  pt. „Nowoczesny i aktywny senior”     

ogłasza konkurs dla Uczestników projektu  - seniorów z gminy Dziadowa Kłoda oraz 

dla seniorów z Coolturalnego Klubu Seniora w Twardogórze na ilość przeczytanych 

książek od czerwca do grudnia 2018 roku  

 „Lider Czytania” 

Cele konkursu 

 popularyzacja książki i czytelnictwa wśród seniorów, 

 rozwijanie aktywności czytelniczej seniorów, 

 doskonalenie umiejętności korzystania  z zasobów bibliotecznych 

Organizacja konkursu 

1. Konkurs przeznaczony jest dla seniorów z gminy Dziadowa Kłoda, uczestników projektu  pt. 

„Nowoczesny i aktywny senior” oraz dla seniorów z Coolturalnego Klubu Seniora w Twardogórze. 

2. Seniorzy, którzy zgłoszą się do konkursu w okresie od czerwca do 05 grudnia 2018 roku będą 

czytać książki. W dniu 06 i 07 grudnia 2018roku,  komisja konkursowa będzie zbierała od 

Uczestników konkursu  Karty informacyjne, zawierające informacje o ilości przeczytanych książek, 

wypełnione według załączonego do Regulaminu wzoru. 

3. Komisja konkursowa (jury) dokona analizy zebranych Kart informacyjnych  oraz sporządzi listę 

uczestników konkursu ze wskazaniem ilości przeczytanych książek.  Lista będzie zawierała 

informacje o zwycięzcach konkursu: pięć osób, które przeczytały największą ilość książek.  

4. Zakończenie konkursu odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018r. Komisja konkursowa ogłosi wyniki 

konkursu na spotkaniu podsumowującym projekt. Przewodniczący jury wręczy nagrody liderom 

czytania. 
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Oceny i nagrody 

1. Komisja konkursowa (Jury) powołane przez organizatora  oceniać będzie ilość przeczytanych 

książek, które zostaną wpisane do Karty informacyjnej przez Uczestnika konkursu.  Po zebraniu 

Kart informacyjnych jury oceni którzy seniorzy przeczytali najwięcej książek i wybierze pięć osób 

spośród uczestników do nagrody. 

2. Za miejsca od I do V,  przewidziane są nagrody rzeczowe w postaci książek. 

3. Uczestnikowi konkursu, który zajmie I miejsce, będzie przyznany tytuł  „Lider czytania”. 

Postanowienia końcowe  

1. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji ani zastrzeżeniu. 

2. Regulamin dostępny jest w biurze projektu i na stronie internetowej www.eco-innova.pl oraz 

Coolturalnego Klubu Seniora. 

4. Przekazanie Karty informacyjnej do jury konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

wykorzystanie wizerunku uczestnika w celach promocyjnych Coolturalnego Klubu Seniora. 

5. Zgłoszenie uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na powyższe warunki. 

 

Przewodnicząca  

Coolturalnego Klubu  Seniora w Twardogórze 

Aleksandra Dwornikowska 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wzór   KARTA UCZESTNIKA KONKURSU   „Lider Czytania” w załączeniu 

http://www.eco-innova.pl/

