Čtení pomáhá – Červnová soutěž tříd
Soutěž Červnová soutěž tříd (dále jen „Soutěž“) je součástí projektu Čtení pomáhá a je vyhlášena
mezi čtenáři zapojenými do projektu Čtení pomáhá. Žáci, kteří zvítězí v dílčích částech, získají
odměnu od nakladatelství Albatros.

Pravidla soutěže
Pořadatel soutěže:
1. Pořadatelem Soutěže je společnost CDI.CZ, s.r.o., se sídlem Na Balkáně 70, PSČ 130 00, IČ:
61857793, DIČ: CZ61857793, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl C, vložka 31833.

Doba a místo konání soutěže:
2. Soutěž začíná dnem 1. 6. 2015 a končí dnem 30. 6. 2015.
3. Soutěž probíhá na webových stránkách www.ctenipomaha.cz.

Účast v soutěži:
4. Účastnit se mohou pouze žáci základních a středních škol, kteří jsou v období, ve kterém
soutěž probíhá, zaregistrovaní do projektu Čtení pomáhá a souhlasí s účastí v soutěži.

Pravidla soutěže:
5. Hodnotí se nejaktivnější třídy (třída s nejvyšším počtem správně vyplněných testů) za červen
2015.
6. Výhercem budou třídy, které budou mít v soutěžním období nejvyšší počet přečtených knih
(správných testů) na jednoho žáka.
7. Výpočet: správné testy všech žáků třídy za dané období / počet registrovaných žáků třídy.
8. Hodnotí se třídy napříč kategoriemi.
9. Pokud při výsledném součtu nastane shoda počtu správně vyplněných testů, tak se
v celkovém hodnocení zohlední tyto parametry v následujícím pořadí:
1. počet špatně vyplněných testů (čím méně, tím lépe),
2. datum získání výsledného počtu správně vyplněných testů (čím dříve, tím
lépe),
3. řešení dohodou.

Výhra:
10. Budou vyhlášeny tří vítězné třídy za dané soutěžní období
1. místo - Jak se vaří knížka - návštěva nakladatelství Albatros:
• setkání s autorem dětských knih – čtení z knih
• beseda o tvorbě knih
• tvoření příběhů na dané téma
• drobná odměna
2. místo - návštěva vybraného autora (z nabídky autorů nakladatelství Albatros) ve třídě
3. místo - návštěva vybraného autora (z nabídky autorů nakladatelství Albatros) ve třídě
11. Vyhlášení vítězů proběhne první týden v červenci.
12. Výherce (třída / třídní učitel) bude informován.

