
Turniej Czytelniczy 

SAGA O WIKINGACH 

 

Organizator Turnieju: 

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach 

ul. S. Kossutha 11 

40-844 Katowice 

 

Patronaty: 

Patronem Honorowym Turnieju jest Paweł Wakuła, autor turniejowej powieści Bjørn – syn burzy,  

Patronem Turnieju oraz fundatorem nagród jest Wydawnictwo Literatura. 

 

Uczestnicy: 

Uczniowie klas 6 i 7 szkoły podstawowej, będący czytelnikami Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Katowicach, zorganizowani w dwuosobowe drużyny. 

 

Cele Turnieju: 

 Popularyzacja czytelnictwa dzieci i młodzieży 

 Rozwijanie wyobraźni poprzez lekturę książek z gatunku powieści historycznej 

 Rozbudzanie motywacji do czytania. 

 Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem 

 Kształcenie spostrzegawczości i umiejętności zapamiętywania 

 Rozwijanie umiejętności pracy w zespole 

 Rozwijanie kreatywności w tworzeniu od podstaw 

 

Temat: 

Tematyka pytań turniejowych dotyczyć będzie powieści Bjørn – syn burzy autorstwa Pawła 

Wakuły. 

 

Zasady ogólne Turnieju: 

Uczniowie biorą udział w Turnieju w dwuosobowych drużynach. W zmaganiach mogą uczestniczyć 

maksymalnie trzy drużyny, tj.: sześcioro przedstawicieli danej szkoły.  

Zgłoszenia drużyn do Turnieju należy przesyłać w terminie od 14 czerwca do 15 października 2019 

r. na adres konkurs@mbp.katowice.pl O udziale w Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń; liczba drużyn 

jest ograniczona. Zgłoszenie powinno zawierać: imiona i nazwiska uczestników, klasę i szkołę, którą 

reprezentują, dane kontaktowe nauczyciela/opiekuna zgłaszającego.  

mailto:konkurs@mbp.katowice.pl


Turniej odbędzie się 22 października 2019 r., w godz. 10.00-13.00, w Filii nr 14 Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Katowicach (ul. Piastów 20, Osiedle Tysiąclecia), a w czasie jego trwania drużyny będą 

udzielać odpowiedzi na pytania ukryte pod postacią kodów QR, rozmieszczonych w różnych 

lokalizacjach Biblioteki. Każdy zespół będzie miał za zadanie odnaleźć 20 kodów w danym kolorze, 

przypisanym do swojej drużyny. Kolory kodów będą losowane przez drużyny przed rozpoczęciem 

Turnieju. Pytania związane będą z treścią książki Bjørn – syn burzy. Drużyny udzielać będą odpowiedzi 

bezpośrednio po otwarciu kodu QR, za pomocą smartfona z systemem Android i zainstalowaną 

aplikacją do wyczytywania kodów QR (dowolnie wybraną przez użytkownika smartfona). Odpowiedzi 

te będą automatycznie przesyłane na adres mailowy konkurs@mbp.katowice.pl. Poprawne odpowiedzi 

będą punktowane. Odpowiedzi i rozwiązania zadań będą oceniane przez jury powołane przez 

Organizatora. 

Ostateczne decyzje związane z punktacją podejmuje jury Turnieju. Dodatkowo punktowane (od 1 do 3 

punktów) będą drużyny, które przebiorą się w kostiumy nawiązujące do treści książki Bjørn – syn 

burzy Pawła Wakuły. 

Po zakończeniu tury pytań odbędzie się spotkanie autorskie z Pawłem Wakułą, po których odbędzie się 

wręczenie nagród lub, jeśli zajdzie potrzeba (identyczna liczba punktów zdobyta przez dwie lub więcej 

drużyn), dogrywka.  

Organizator nie zapewnia smartfonów ani dostępu do WiFi. Uczestnicy Turnieju zobowiązani są 

zaopatrzyć się w wyżej wymienione we własnym zakresie.  

 

Nagrody: 

Trzy zwycięskie drużyny otrzymają nagrody. W przypadku powtarzającej się punktacji Organizator 

zorganizuję dogrywkę wyłaniającą zespoły zajmujące I, II i III miejsce, w której pod uwagę wzięte 

zostaną przebrania uczestników Turnieju. 

Nagrodami są książki oraz gadżety promocyjne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach. 

Fundatorem nagród jest Wydawnictwo Literatura, ul. Srebrna 41, 91-334 Łódź oraz Miejska 

Biblioteka Publiczna w Katowicach. 

Nagrody będą wręczone w dniu rozegrania Turnieju, to jest 22 października 2019 r.  

 

Terminy: 

Miejsce i termin rozegrania Turnieju: 

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach 

Filia nr 14, Piastów 20, Katowice – Os. Tysiąclecia 

22.10.2019 r., godz. 10:00-13.00 

 

Informacje dodatkowe: 

mailto:konkurs@mbp.katowice.pl


Organizator informuje, że dane laureatów Turnieju (imię i nazwisko, szkoła) wraz ze zdjęciami z 

przebiegu Turnieju zostaną opublikowane w materiałach bibliotecznych oraz na stronie internetowej 

Biblioteki i innych mediach społecznościowych. 

 

Dane kontaktowe organizatora: 

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach 

ul. S. Kossutha 11 

40-844 Katowice 

tel. 322 546 098 w. 121 

tel. 506 614 030 

e-mail: konkurs@mbp.katowice.pl 

 

 


