
Konkurs czytelniczy CzytaMY! 

REGULAMIN 

1. Informacje ogólne: 

→ Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze we współpracy ze Szkołą 

Podstawową w Zaborze. 

→ Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Zaborze. 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia konkursu: 

→ Miejsce: Szkoła Podstawowa w Zaborze 

     Termin: 09 - 18.05.2022 r 

3. Cele konkursu: 

→ Utrwalanie potrzeb i nawyków czytelniczych; 

→ Uwrażliwianie na piękno żywego słowa; 

→ Kształcenie umiejętności pięknego czytania; 

→ Rozbudzanie zainteresowań literaturą dla dzieci. 

4. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

→ Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klas I-III SP w Zaborze. 

→ Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie dziecka u wychowawców klas  i podpisanie 

przez rodzica oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem konkursu do dnia 13.05.2022 r. 

→ Uczestnik konkursu wraz z opiekunem zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem. 

5. Przebieg konkursu: 

→ Pierwszym etapem konkursu będą przesłuchania u wychowawców klas – na tej podstawie zostaną 

wyłonione dzieci biorące udział w finale. 

→ Przesłuchania finałowe uczestników konkursu odbędą się 18 maja. 

→ Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych: 

- dzieci z kl. I szkoły podstawowej; 

- dzieci z kl. II szkoły podstawowej; 

- dzieci z kl. III szkoły podstawowej; 

→ Każdy z uczestników konkursu wylosuje książkę, z której wybrany przez organizatora 



fragment będzie musiał przeczytać na głos (teksty zostaną dobrane do poszczególnych kategorii 

wiekowych). 

→ Uczestnicy mają 10 minut na przygotowanie wylosowanego fragmentu, po czym prezentują 

go Jury. 

 → Maksymalny czas prezentacji wynosić będzie 5  minut. 

→ Prezentacje konkursowe (głośne czytanie) będą oceniane według następujących kryteriów: 

               - wymowa i intonacja (poziom języka);  

               - interpretacja (umiejętności aktorskie); 

               - wrażenia artystyczne/estetyczne; 

→ Do oceny uczestników konkursu czytelniczego zostanie powołana przez organizatorów Komisja 

Konkursowa. 

6. Uwagi końcowe: 

→ Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu przesłuchań finałowych, tj. 18 maja 

2022 r.,  po wysłuchaniu przez komisję wszystkich uczestników. 

→ Laureaci I, II, III miejsca (z każdej grupy wiekowej) otrzymają nagrody, wszyscy uczestnicy   

pamiątkowe dyplomy. 

→ Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian. 

7. Lista książek do czytania wybranych fragmentów: 

- dla klasy I – seria z Basią Zofii Staneckiej i Marianny Oklejak. 

- dla klasy II: seria Waldemara Cichonia o Cukierku. 

- dla klasy III: seria Marcina Pałasza o Elfie. 

8. Postanowienia końcowe: 

→ Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie 

wystąpienia przyczyn od nich niezależnych. 

→ Organizatorom przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz do 

niewyłaniania zwycięzców. 

→ Informacja o wynikach konkursu oraz wręczeniu nagród zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej Organizatora. 

→ Uczestnictwo w konkursie  jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 

organizatorów danych osobowych uczestników imienia, nazwiska indywidualnych uczestników w 

konkursie w mediach tj. stronie www, facebooku Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze oraz Szkoły 



Podstawowej w Zaborze. Jednocześnie jest równoznaczne z przyjęciem  do wiadomości, że wizerunek 

będzie wykorzystywany wyłącznie w celu promocji placówki i nie będzie naruszał godności człowieka. 

→ Podanie danych jest dobrowolne i przysługuje każdemu prawo dostępu do treści tych danych, ich 

poprawienia oraz żądania ich usunięcia, jak również wycofania powyższej zgody. 

→ Dodatkowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać pod nr tel. 68 327 40 81. 

→ Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

9. Biuro organizacyjne Konkursu: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze 

ul. Witosa 30 

66-003 Zabór 

10. Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r., informuję Panią/Pana że: 

1. Administratorem podanych danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze, 66-003 Zabór, ul. 

Witosa 30. 

2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez email: biblioteka@gminazabor.pl. 

3.Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: organizacja i przeprowadzenie konkursu 

oraz promocji placówki. 

4.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby fizycznej, której dane 

dotyczą. 

5.Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są uprawnione na mocy przepisów prawa. 

6.Dane identyfikacyjne i kontaktowe przetwarzane będą do zakończenia konkursu, natomiast dane 

dotyczące wizerunku przez 5 lat od zakończenia konkursu. 

7.Podanie danych identyfikacyjnych i kontaktowych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia 

konkursu jest dobrowolne ale bez ich podanie nie można wziąć udziału w konkursie. 

8.Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. 

9.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz – w uzasadnionych prawnie 

przypadkach prawa do sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i do 

wniesienia sprzeciwu. 

10.Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie narusza powyższe prawa.   

 



………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko dziecka biorącego udział w konkursie 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem „Konkursu promującego czytanie CzytaMY!” 

     

            

     ……………………………………………………………………………………… 

      data i podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

 

………………………………………………………. 

Imię i nazwisko dziecka biorącego udział w konkursie 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem  „Konkursu promującego czytanie CzytaMY!” 

     

            

     ……………………………………………………………………………………… 

        data i podpis rodzica/prawnego opiekuna 

  

 

 

 


