
 

 
Bydgoski festiwal  pięknego czytania im. Kazimierza Hoffmana dla uczniów  

szkół podstawowych -   X edycja 
 

Statuetka Bydgoskiej Łuczniczki dla Mistrza i Wicemistrza Pięknego Czytania  

 
 

Patronat honorowy nad festiwalem sprawuje:  Prezydent Miasta Bydgoszczy. 
 

Organizator festiwalu: FUNDACJA BOOKCROSSING POLSKA ,  Zespół Szkół Budowlanych im. Jurija Gagarina,  
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy  
Patronaty medialne:   Polskie Radio PiK, Gazeta Pomorska, Gazeta Wyborcza 

 
FESTIWAL PIĘKNEGO CZYTANIA IM. KAZIMIERZA HOFFMANA 

 
Cele:  

1. Popularyzowanie książki i czytelnictwa.  
2. Doskonalenie umiejętności pięknego czytania.  
3. Inspirowanie młodzieży do rozwijania zainteresowań czytelniczych.  
4. Popularyzowanie literatury polskiej.  
5. Promowanie literatury regionalnej i jej twórców.  
6. Przybliżenie sylwetki i dorobku twórczego Kazimierza Hoffmana, znanego i cenionego bydgoskiego poety. 
7. Promowanie i odkrywanie młodych talentów.  

 
REGULAMIN  FESTIWALU 

 
W rzeczywistości pandemicznej w trosce o zdrowie nas wszystkich zmuszeni jesteśmy ograniczyć liczbę 

uczestników Festiwalu do 60 osób.  Z powyższym dopuszcza się z  jednej szkoły uczestnictwo 1 do 2 osób  
i jednego opiekuna. Liczy się kolejność zgłoszeń. 

 
 
1. Festiwal  pięknego czytania adresowany jest do uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych szkół podstawowych 

    z Bydgoszczy i regionu. 
2. Festiwal składa się z  2 etapów: półfinału i finału.  

 
PÓŁFINAŁ: 

 

3. Półfinał odbędzie się 26 kwietnia ( wtorek )  w Zespole Szkół Budowlanych im. Jurija Gagarina w Bydgoszczy 

    ul. Jana Pestalozziego 18 o godzinie 9.00 

 uczestnik konkursu czyta jeden z czterech załączonych fragmentów prozy  
 czytany tekst uczestnik wybiera drogą losowania 

 do finału zakwalifikowanych zostanie 10 osób , które zmagać się będą o tytuł mistrza i wicemistrza 
pięknego czytania grodu nad Brdą   

4.  Finał odbędzie się 27 kwietnia ( środa )  w Salonie Hoffman  Kujawsko -  Pomorskiego Centrum Kultury  
     w Bydgoszczy ul. Pl. Kościeleckich 6 o godzinie  9. 30. 
       
 
 



 

         FINAŁ: .  
                                                                                                                                                                                          
1. Finaliści czytają  2 fragmenty utworów: 

 indywidualnie wybrany fragment prozy pisarza polskiego (czas prezentacji do – 1:30  minuty),  
zachęcamy  do wyboru literatury regionalnej 

 wylosowany fragment tekstu przygotowany przez organizatora ( czas zapoznania się z tekstem i 
zastanowienie się nad interpretacją do - 4 minut) 

2. Komisja Konkursowa ma prawo przerwać prezentację, jeśli czytanie tekstu wybranego przez uczestnika będzie   
    przekraczało 1:30 minuty.  
3. Prezentacje pięknego czytania oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 
4. Przy ocenie czytania  Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę:  

 poprawność 

 intonację 

 płynność 

 poprawną dykcję 

 interpretację tekstu. 
 
 

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają  zmianom.                                                               
6. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest przesłanie zeskanowanej  karty zgłoszenia na adres: 
    j.niwinska@bookcrossing.pl do dnia 21 kwietnia (czwartek). Liczy się data wpływu do organizatora.             
7. Prosimy o wytypowanie po dwóch uczniów z placówki i jednego opiekuna.                                                                                     
8. Mistrz i wicemistrz otrzyma nagrodę książkową, statuetkę Bydgoskiej Łuczniczki oraz dyplom mistrza 

    i wicemistrza pięknego czytania grodu nad Brdą. Wyróżnieni otrzymają nagrody książkowe i dyplomy.  
    Finaliści i ich opiekunowie otrzymają dyplomy uznania.  
9. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora konkursu w zakresie niezbędnym do jego 

    przeprowadzenia zgodnie z regulaminem Festiwalu, tj. w celu wyłonienia zwycięzców, przekazania nagród, 
    ogłoszenia listy zwycięzców, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Z 

    2002r. nr 101,  poz. 926, ze zm. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnikowi konkursu 

    przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia. 
10. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz danych identyfikujących 

    przez Organizatora konkursu na potrzeby realizacji konkursu. 
11. Warunkiem udziału w Festiwalu  jest wypełnienie oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych w związku 

    z udziałem dziecka w festiwalu, stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu Festiwalu. Uczestnik bez  
    wypełnionego oświadczenia nie będzie brał udziału w Festiwalu. Podpisane oświadczenie wręcza uczestnik 

    Komisji Konkursowej podczas półfinału. 
12. Uczestnicy i opiekunowie dojeżdżają na własny koszt.                                                                                      
13. Wszelkie sprawy związane z organizacją i przebiegiem Festiwalu rozstrzyga Organizator.  
 
 
 
 

Wszelkie pytania związane z Festiwalem należy kierować na adres: FUNDACJA BOOKCROSSING POLSKA  
e- mail: j.niwinska@bookcrossing.pl, lub  pod numer  telefonu: +48 600 276 658  

        
                                Regulamin festiwalu wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej : 
www.bookcrossing.pl     - FUNDACJA BOOKCROSSING POLSKA 

www.zsb.bydgoszcz.pl   - Zespół Szkół Budowlanych im. Jurija Gagarina   
www.kpck.pl                    - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury  
 
 

                                            …„Uwolnij książki, dziel się z innymi radością czytania” 
 

 
 
 

Jolanta Niwińska, Fundacja Bookcrossing Polska,  e- mail: j.niwinska@bookcrossing.pl, www.bookcrossing.pl, Mobile: +48 600 276 658 
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