
REGULAMIN WAKACYJNYCH MISTRZOSTW CZYTELNICTWA 

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE O MISTRZOSTWACH  

a. Organizatorem Wakacyjnych Mistrzostw Czytelnictwa jest Fundacja Orszak Trzech Króli z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Bysławskiej 84. Bieżące informacje na temat Mistrzostw są umieszczane na 

stronie www.mistrzostwa.edu.pl  

b. Wakacyjne Mistrzostwa Czytelnictwa są propozycją dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej.  

c. Celem Mistrzostw Czytelnictwa jest:  

 promocja czytania wartościowych książek; 

 rozwój u dzieci wyobraźni, słownictwa, pamięci; 

 poznanie historii, kultury, przyrody i geografii świata;  

 wyłonienie spośród uczestników Ogólnopolskich Miłośników Czytania. 

d. Mistrzostwa odbywają się w okresie wakacji, tj. lipca i sierpnia, w domach.  

e. Mistrzostwa Czytelnictwa polegają na czytaniu wskazanych przez Organizatora pozycji książkowych 

i zaliczaniu egzaminów na temat każdej książki. Przewidziane są dwa tytuły książek dla każdego 

rocznika uczniów, odpowiednio po jednej na lipiec i sierpień. 

f. W Mistrzostwach mogą brać udział uczniowie zgłoszeni indywidualnie przez rodzica (forma 

indywidualna). 

 

2. ZASADY UCZESTNICTWA 

 

a. Do Wakacyjnych Mistrzostw Czytelnictwa mogą przystąpić wszyscy uczniowie klas I-VI szkoły 

podstawowej.   

b. Przystąpienie do Mistrzostw dokonuje się poprzez rejestrację na stronie www.mistrzostwa.edu.pl 

oraz opłaceniu kosztów uczestnictwa na stronie internetowej www.takimarket.pl (w zakładce 

Mistrzostwa – koszt wynosi 25 zł). Po opłaceniu kosztów uczestnictwa rejestrujący otrzyma maila 

potwierdzającego przystąpienie do Mistrzostw. Na koszty uczestnictwa składają się koszty 

organizacyjne Mistrzostw oraz koszt pracy jurorów. Organizator nie zapewnia książek, w które każdy 

musi zaopatrzyć się sam lub wypożyczyć z bibliotek.  

c. Rejestracji indywidualnej dokonuje rodzic (każde dziecko wymaga osobnego zgłoszenia).  

d. Dostęp do Mistrzostw aktywny jest po zaksięgowaniu wpłaty. 

e. Opłaty dokonuje się poprzez stronę www.takimarket.pl, w zakładce Mistrzostwa. 

f. Koszt uczestnictwa w Wakacyjnych Mistrzostwach Czytelnictwa umieszczany jest na stronie 

www.mistrzostwa.edu.pl i wynosi 25 zł. 
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3. PRZEBIEG WAKACYJNYCH MISTRZOSTW CZYTELNICTWA 

 

a. Ogłaszanie tytułów książek.  

Na początku miesiąca Organizator wysyła maila z tytułem książki na dany miesiąc. Dla każdego 

rocznika (klasy) uczniów przewidziany jest inny tytuł książki. Rodzic zapoznaje Uczestnika z tytułem, 

zapewnia Uczestnikowi dostęp do książki.  

b. Czytanie lektury.  

Uczestnik czyta książkę. Młodszym Uczestnikom mogą czytać książkę na głos rodzice. Dopuszcza się 

też używanie audiobooków.  

c. Egzaminy.  

 Pod koniec miesiąca Organizator ogłasza pytania lub zadania egzaminacyjne do przeczytanej lektury. 

 Rodzic w ustalonym przez siebie terminie (mieszczącym się w ramach czasowych ustalonych przez 

Organizatora) przeprowadza Egzamin.  

Uczestnik otrzymuje od rodzica informację, jakie jest pytanie lub zadanie egzaminacyjne (pytanie 

egzaminacyjne przesyła Organizator drogą mailową).  

Egzamin polega na samodzielnej, pisemnej wypowiedzi egzaminacyjnej Uczestnika będącej 

odpowiedzią na pytania lub zadania w Zeszycie. Czas trwania Egzaminu wynosi 30 minut.  

Uczestnik Mistrzostw podczas Egzaminu może korzystać z przeczytanej książki lub własnych notatek. 

Uczestnik nie może korzystać z pomocy rodzica, innych osób, ani też materiałów wykonanych przez 

inne osoby, takich jak notatki, materiały, streszczenia, opracowania itp.  

Rodzic może zadać pytania pomocnicze lub nakierować Uczestnika, ale nie może podawać właściwej 

odpowiedzi.  

d. Zaliczenia.  

Napisaną przez Uczestnika wypowiedź egzaminacyjną rodzic wysyła (skan lub zdjęcie) w formie pliku 

pdf lub jpg na adres E-mail Organizatora m.czytelnictwa@mistrzostwa.edu.pl . 

Pytania i zadania egzaminacyjne będą otwarte. Przykładowe pytanie: „Co zrobiłbyś, gdybyś znalazł się 

w sytuacji bohatera książki?”. Ocenia się, czy Uczestnik wykazał się samodzielnym myśleniem na 

temat treści książki. Każda logiczna, sensowna i nawiązująca do treści odpowiedź będzie uznana za 

spełniającą kryteria i wystarczającą do zaliczenia Egzaminu.  

Jurorzy sprawdzają wypowiedź egzaminacyjną i rodzic otrzymuje mailem od Organizatora informację 

zwrotną o zaliczeniu lub niezaliczeniu Egzaminu.  

Wysłanie wypowiedzi egzaminacyjnej Uczestnika w terminie późniejszym niż wskazany przez 

Organizatora oznacza niewykonanie zadania i niezaliczenie tytułu z danego miesiąca.  

Niezaliczenie jednej książki nie dyskwalifikuje Uczestnika i pozwala na kontynuowanie Mistrzostw w 

drugim miesiącu, ale nie ma możliwości „powrotu” do zaliczania książki, przy której wystąpiło 

spóźnienie.  
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e. Zakończenie Etapu I.  

Uczestnicy, którzy otrzymają zaliczenie obu książek, przechodzą do Finału Mistrzostw. 

 

4. TERMINY SZCZEGÓŁOWE WAKACYJNYCH MISTRZOSTW CZYTELNICTWA 

 

Od 01.06.2022 – zgłoszenia i rejestracja Uczestników  

01.07.2022 – ogłoszenie tytułu książki 1, na lipiec (dla każdej klasy/rocznika)  

20.07.2022 – ogłoszenie pytania/zadania egzaminacyjnego 1  

31.07.2022 – zakończenie czasu na odesłanie Egzaminu 1  

01.08.2022 – ogłoszenie tytułu książki 2, na sierpień (dla każdej klasy/rocznika)  

20.08.2022 – ogłoszenie pytania/zadania egzaminacyjnego 2 

30.08.2022 – zakończenie czasu na odesłanie Egzaminu 2  

05.09.2022 – ogłoszenie pytania finałowego 

09.09.2022 – zakończenie czasu na odsyłanie prac finałowych 

16.09.2022 – ogłoszenie wyników Mistrzostw. 

 

5. FINAŁ MISTRZÓW 

a. Do Finału są zaproszeni uczestnicy Mistrzostw, którzy przeczytali obie lektury, odesłali obie prace 

egzaminacyjne w terminie oraz otrzymali ich zaliczenie. 

b. 05.09.2022 wszyscy finaliści otrzymają drogą mailową trzecie zadanie - finałowe pytanie otwarte.  

c. Do 09.09.2022 jest termin odsyłania do Organizatora skończonych prac finałowych na adres 

mailowy m.czytelnictwa@mistrzostwa.edu.pl .  

Wszystkie prace zostaną ocenione przez jury w centrali w Warszawie. 

d. W dniu 16.09.2022 ogłoszone zostaną wyniki Ogólnopolskich Wakacyjnych Mistrzostw 

Czytelnictwa na stronie www.mistrzostwa.edu.pl . 

e. Dla Wakacyjnych Mistrzów Czytelnictwa przewidziane są nagrody za zajęcie: 

- I miejsca – nagroda rzeczowa oraz darmowy udział w Całorocznych Mistrzostwach Edukacyjnych, w 

roku szkolnym 2022/2023 

- II miejsca – nagroda rzeczowa 

- III miejsca – nagroda rzeczowa 

Nagrody za zajęcie pierwszych trzech miejsc otrzymają uczestnicy z każdego rocznika, odpowiednio 

dla klasy pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej i szóstej. 

f. Nagrody zostaną wysłane pocztą do końca października 2022. 
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6. ZMIANY REGULAMINU  

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania Mistrzostw.  

7. RODO  

a. Uczestnik i zgłaszający do Mistrzostw wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie 

z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych (RODO) na potrzeby związane z realizacją tych Mistrzostw oraz 

oświadcza, że zapoznał się z regulaminem przetwarzania danych osobowych dostępnym na stronie 

http://orszak.org/o-fundacji/rodo. Uczestnicy udzielają zgody na publikowanie ich prac, odpowiedzi, 

itp.  

b. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz do żądania 

zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych jest 

jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Mistrzostwach. 


