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Drodzy Rodzice / Opiekunowie!
Zapraszamy do unikalnego ogólnopolskiego projektu Wielka Liga Czytelników,
którego głównym celem jest promocja czytelnictwa, w tym rodzinnego
czytania. Czytanie książek to wspaniała, efektywna i na dodatek bezpłatna
metoda rozwoju młodego człowieka, a chwile spędzane z dzieckiem na
czytaniu czy dyskusji o treści książki znakomicie wpływają na relacje rodzinne.
Zachęcamy do zgłoszenia Państwa dziecka oraz do wsparcia go w dążeniu do
sukcesu, którym w naszym projekcie jest systematyczne czytanie. Jeżeli
chcecie Państwo wziąć udział w tej czytelniczej przygodzie, prosimy
o wypełnienie poniższego zgłoszenia i przekazanie koordynatorowi
w szkole/bibliotece miejskiej.
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w projekcie kulturalno-edukacyjnym
IV Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników”.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem konkursu oraz
z polityką prywatności dostępnymi na stronie internetowej wielka-liga.pl.
Proszę o przesłanie linku aktywacyjnego na mój adres e-mail:
…………………………………………………………………..
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