
 

 

                                                                                                                         

 

 

 

POCIĄG DO ANGIELSKIEGO - JĘZYKOWA GRA BIBLIOTECZNA  

REGULAMIN 

 

 

ORGANIZATORZY 
 

Organizatorami językowej gry bibliotecznej „Pociąg do angielskiego” są Miejska Biblioteka 

Publiczna w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów oraz Centrum Helen Doron  

w Chrzanowie, ul. Piłsudskiego 13, 32-500 Chrzanów. 

 

 

        ZASADY UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA UDZIAŁU 
 

1. Językowa gra biblioteczna przeznaczona jest dla uczniów klas III ze szkół podstawowych  

z terenu Gminy Chrzanów.  

2. Każdą szkołę reprezentuje jeden 4-osobowy zespół, w skład którego wchodzą uczniowie  

klas III. 

3. Warunkiem uczestnictwa w językowej grze bibliotecznej jest: 

• zgłoszenie uczniów na karcie zgłoszenia  

• wypełnienie przez rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika 

konkursu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikacji wizerunku  

• wypełnienie przez nauczyciela – opiekuna uczestnika konkursu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych oraz publikacji wizerunku  
 

4. Wypełnione druki zgłoszenia oraz zgody rodziców uczestników konkursu i zgody nauczycieli  

– opiekunów uczestników konkursu należy dostarczyć osobiście do Oddziału dla Dzieci 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 10C. 

5. Termin zgłaszania uczestników upływa 16 września 2021 r. 

6. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady organizacji językowej gry 

bibliotecznej. Zgłoszenie się do udziału w grze jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

 



 

 

 

 

PRZEBIEG JĘZYKOWEJ GRY BIBLIOTECZNEJ 
 

1. Pociąg do angielskiego - językowa gra biblioteczna odbędzie się 20 września 2021 r.  

w godz. 900– 1200 w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 

10 C. 

2. Językowa gra biblioteczna polegać będzie na rozwiązywaniu zadań językowych  

na wyznaczonych na terenie biblioteki stanowiskach.  

3. Każdy zespół biorący udział w grze zmierzy się z pięcioma punktowanymi zadaniami: 

• literowanie wyrazów  

• rozsypanka wyrazowa – wybieranie wyrazów wg określonej kategorii 

• układanie wyrazów z liter jednego słowa 

• konkurencja „Simon says” 

• konkurs recytatorski – recytacja dowolnego wierszyka (ok. 10 wersów) z udziałem 

wszystkich członków zespołu. Dodatkowe punkty można zdobyć za zastosowanie 

rekwizytów, strojów, gestów lub mimiki. 

4. Zwycięzcą gry zostanie zespół, który zdobędzie największą liczbę punktów. 

5. Zadania wykonywane przez zespoły oceniać będzie jury powołane przez Organizatorów.  

6. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne. Nie przysługuje od nich odwołanie. 

7. Wyniki językowej gry bibliotecznej zostaną ogłoszone w dniu jej przeprowadzenia. 

7. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone laureatom w dniu konkursu, po ogłoszeniu wyników. 

8. Laureaci pierwszego miejsca zdobywają nagrody rzeczowe oraz Puchar Helen Doron dla szkoły. 

Wręczenie Pucharu Helen Doron odbędzie się w ramach miejskich obchodów Narodowego 

Święta Niepodległości 11 Listopada. 

9. Za bezpieczeństwo dzieci przez cały czas pobytu w Miejskiej Bibliotece Publicznej  

w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 10 C odpowiadają nauczyciele - opiekunowie zgłoszonych do 

gry uczniów. 

10. Językowa gra biblioteczna odbędzie się z zachowaniem obowiązujących przepisów związanych 

z pandemią Covid-19.  

 


