
 

 
ВІДКРИЙТЕ ДЛЯ СЕБЕ ЧИТАННЯ У БІБЛІОТЕЦІ, ШКОЛІ АБО ВДОМА! 

 
 
 
“Якщо ви добрий читач, вам усе 

під силу. Я хочу, щоб ви 
здійснили свої мрії. Візьміть 

участь у моєму конкурсі 
літнього читання і зануріться 
цим літом у добру книжку!” 

 
- Губернатор Гері Лок 

 
 

 
 
 
Чи зможеш ти цього літа провести 

за читанням хоча б 15 годин? 
Візьми за звичку читати по 20 
хвилин на день, п'ять днів на 
тиждень - і тобі це вдасться! 

 
 
 

 
ПРОТЯГОМ ЦЬОГО ЛІТА ГУБЕРНАТОР ГЕРІ ЛОК 

пропонує всім юним жителям штату Вашингтон 
читати на літніх канікулах. Запишися до місцевої 
бібліотеки, до читацької програми у літній школі, або 
читай разом з родичами чи друзями. Вироби звичку 
читати хоча б 20 хвилин на день. Повідом губернатора 
про своє читання, і ти будеш нагороджений за свої літні 
досягнення!  

 
Що  це  за  конкурс?  
Кожний юний мешканець штату Вашингтон молодше 18 
років, що нинішнім літом проведе за читанням 15 годин 
(або більше!) та напише про це губернатору Локу, 
одержить свідоцтво і право на участь у розиграші призу - 
подорожі до Діснейленду для сім'ї з чотирьох осіб!  
 
Як  взяти  участь  у  конкурс і  
Записуйте, скільки часу ви читаєте цього літа - у 
бібліотеці, у читацькій програмі літньої школи, у 
дитячому клубі, YMCA, вдома, у парку, на пляжі. У 
конкурсі можуть брати участь постійні мешканці штату 
Вашингтон молодше 18 років. Дошкільники та діти з 
особливими потребами, яким важко читати самостійно, 
теж можуть брати участь у конкурсі - їм можуть читати 
дорослі або інші діти. 
 
Напишіть ,  ск ільки  часу  ви  
читали  
Коли у вас набереться 15 годин читання (або більше!), 
напишіть про це губернатору. Ви отримаєте свідоцтво і 
право на участь у лотереї! Просто читайте приблизно 20 
хвилин на день, п'ять днів на тиждень, з кінця шкільних 
занять у червні по День праці, і вам вдасться!  

Повідомте губернатора
 не пізніше 18 вересня 2004 року,

скільки часу ви читали.
 

  Губернаторський  конкурс  літнього  читання  

 



Як  пов ідомити   
Ви повинні повідомити губернатора, скільки годин ви читали, не пізніше 18 вересня 2004 року. 
Повідомити його про те, що ви читали влітку 15 годин (або більше!), можна різними способами: 

• Відвідайте веб-сайт губернаторського конкурсу літнього читання: 
www.governor.wa.gov/summerreadingchallenge . Там пояснюється, як написати 
губернатору про своє літнє читання. 

• Повідомте губернатора по інтернету - як окремий читач або у складі групи. Для цього 
досить лише один раз зареєструватися на веб-сайті! 

• Або напишіть губернатору листа, у якому повідомте, скільки годин ви читали, розкажіть 
щось про вашу улюблену літню книжку і про те, як ви читали влітку. Написати листа 
можна від імені групи або тільки від себе. Не забудьте розбірливо написати своє ім'я, 
прізвище і повну поштову адресу. Адреса губернатора зазначена внизу сторінки. 

• Ви можете взяти участь у конкурсі, виконавши відповідну читацьку програму у 
бібліотеці, літній школі тощо.  

 
Чудові призи! 
Усі, хто візьме участь у Губернаторському конкурсі 
літнього читання і сповістить про свої результати, 
отримає від губернатора свідоцтво з 
підтвердженням його читацьких успіхів. Крім того, 
ви одержите право на участь у розиграші призу - 
подорожі до Діснейленду! 
 
 
Відвідайте свою місцеву бібліотеку! 
Губернаторський конкурс літнього читання визнає 
багато інших чудових програм літнього читання у 
нашому штаті. Приєднайтесь до цікавого 
відпочинку у своїй бібліотеці! Запишіться у одну з 
таких читацьких програм у своїй літній школі, 
церкві, парку, YMCA, 4-H, дитячому клубі!
Таке читання теж буде зараховано як участь у 
Губернаторському конкурсі літнього читання!  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Governor Gary Locke 
Summer Reading Challenge 

P.O Box 40002 
Olympia, WA 98504 

Станьте літнім читачем! 

Подробиці на веб-сайті www.governor.wa.gov/summerreadingchallenge 
                                               Або за адресою:

 


