Regulamin Konkursu Pięknego Czytania 2019
1. Cele konkursu:
 rozbudzanie pasji czytania,
 motywowanie uczniów do czytelnictwa,
 rozwijanie zdrowego współzawodnictwa.
2. Organizatorzy:
 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie,
 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Głuchołazach,
 Biblioteka Publiczna w Kamienniku,
 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korfantowie,
 Gminna Biblioteka Publiczna w Łambinowicach,
 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Otmuchowie,
 Biblioteka Publiczna w Paczkowie,
 Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach.
Konkurs adresowany jest do uczniów klas I- VIII szkoły podstawowej i przebiegać będzie w
dwóch etapach: gminnym i powiatowym. Etap gminny odbędzie się w dniach 12-15 marca
2019 (wtorek-piątek) w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Nysie (czytelnia czasopism
– parter).
3. Etap gminny przebiegać będzie w czterech kategoriach wiekowych:
 I KATEGORIA- uczniowie klas I-II - 12 marca 2019, godz. 9.00
 II KATEGORIA- uczniowie klas III-IV - 13 marca 2019, godz. 9.00
 III KATEGORIA- uczniowie klas V- VI - 14 marca 2019, godz. 9.00
 IV KATEGORIA – uczniowie klas VII-VIII - 15 marca 2019, godz. 9.00
4. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie do 4 uczestników w każdej kategorii wiekowej.
Sugerujemy przeprowadzenie etapu szkolnego, w celu wyłonienia uczestników konkursu.
5. Szkoły, które zdecydują się wziąć udział w konkursie proszone są o przesłanie lub dostarczenie
osobiście zgłoszenia ( załącznik nr 1) na adres : Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, ul.
Sukiennicza 2, 48-300 Nysa do dnia 28 lutego 2019 (czwartek) do godz.15.00.
6. Zwycięzca w każdej kategorii otrzyma tytuł Mistrza Pięknego Czytania, a laureaci pierwszego i
drugiego miejsca (maksymalnie dwie osoby z każdej kategorii wiekowej) wezmą udział w
Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania, który odbędzie się w dniach 2-3 kwietnia 2019 r. w
MiGBP w Nysie. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
7. Zwycięzców etapu gminnego do etapu powiatowego zgłaszają do 20 marca 2019 r. wyłącznie
biblioteki gminne – mailowo lub osobiście.

ZASADY KONKURSU:
1. W etapie gminnym uczestnicy czytają losowo wybrany fragment prozy przygotowany przez
organizatorów - adekwatny do wieku uczestników (wykaz w załączniku nr 2). Po wylosowaniu
tekstu każdy uczestnik będzie miał 5 minut na przygotowanie. Punktowane będą: płynność
czytania, poprawność, biegłość, wyrazistość.
2. W etapie powiatowym uczestnicy przeczytają wybrany przez siebie fragment tekstu, trwający:
 3 minuty (grupa 1 – klasy I-II)

 3 minuty (grupa 2 – klasy III-IV)
 4 minuty (grupa 3 – klasy V-VI)
 5 minut (grupa 4 – klasy VII-VIII)
pochodzący z wykazu lektur (załącznik nr 3). Tekst musi zawierać zarówno opis, jak i dialogi.
Kryteria oceny: płynność i bezbłędność czytanego tekstu, oryginalność interpretacyjna, prawidłowa
dykcja, ogólny wyraz artystyczny.
3. Uczestników oceniać będzie jury wytypowane przez Organizatorów.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji ani zastrzeżeniu.
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.migbp.nysa.pl
3. Zgłoszenie dziecka do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie
wizerunku uczestnika w celach promocyjnych Biblioteki.
4. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na powyższe warunki.

Załącznik nr 1
DO REGULAMINU
Karta zgłoszenia ucznia do udziału w Konkursie Pięknego Czytania
........................................................
pieczęć szkoły
Imiona i nazwiska uczniów ( klasy I-II):
1. ....................................................................
2. ....................................................................
3. ....................................................................
4. ....................................................................
.......................................... .................................
Podpis opiekuna podpis dyrektora

Karta zgłoszenia ucznia do udziału w Konkursie Pięknego Czytania
........................................................
pieczęć szkoły
Imiona i nazwiska uczniów (klasy III-IV):
1. ....................................................................
2. ....................................................................
3. ....................................................................
4. ....................................................................
.......................................... .................................
Podpis opiekuna podpis dyrektora

Karta zgłoszenia ucznia do udziału w Konkursie Pięknego Czytania
........................................................
pieczęć szkoły
Imiona i nazwiska uczniów (klasy V-VI):
1. ....................................................................
2. ....................................................................
3. ....................................................................
4. ....................................................................
.......................................... .................................
Podpis opiekuna podpis dyrektora

Karta zgłoszenia ucznia do udziału w Konkursie Pięknego Czytania
........................................................
pieczęć szkoły
Imiona i nazwiska uczniów (klasy VII-VIII):
1. ....................................................................
2. ....................................................................
3. ....................................................................
4. ....................................................................
.......................................... .................................
Podpis opiekuna podpis dyrektora

Załącznik nr 2 Wykaz książek-lektur szkolnych obowiązujących w etapie gminnym.

Klasy I- II
 Adam Bahdaj – „Pilot i ja”
 Grzegorz Kasdepke – „Detektyw Pozytywka”
 Julia Duszyńska – „Cudaczek-wyśmiewaczek”
Klasy III- IV
 Krystyna Drzewiecka – „Piątka z Zakątka”
 Tove Jansson – „Zima Muminków”
 Ewa Nowak – „Pajączek na rowerze”
Klasy V- VI
 Kornel Makuszyński – „Szatan z siódmej klasy”
 Lucy Maud Montgomery – „Ania z Zielonego Wzgórza”
 Seweryna Szmaglewska – „Czarne Stopy”
Klasy VII- VIII
 N.H. Kleinbaum - „Stowarzyszenie Umarłych Poetów”
 Małgorzata Musierowicz - „Opium w rosole”
 Henryk Sienkiewicz - „Quo vadis”

Załącznik nr 3 Wykaz lektur obowiązujących w etapie powiatowym.

Klasy I- II











Barbara Gawryluk – „Baltic. Pies, pies, który płynął na krze”
Czesław Janczarski – „Miś Uszatek”
Janosch – „Panama”
Roksana Jędrzejewska-Wróbel – „Sznurkowa historia”
Jaromir Kincl - „Wodnik Szuwarek i gwiazdy”
Marcin Mortka – „Tappi i urodzinowe ciasto”
Anna Onichimowska – „O zwierzaku, którego nie było”
Beata Ostrowicka – „Bobek. Wyprawa i rzeczy w sam raz”
Elżbieta Pałasz – „O smoku, który lubił krówki”
Renata Piątkowska – „Cukierki”

Klasy III- IV











Wojciech Cesarz, Katarzyna Terechowicz – „Pamiętnik grzecznego psa”
Kenneth Grahame – „O czym szumią wierzby”
Tove Jansson – „Pamiętniki Tatusia Muminka”
Andrzej Maleszka – „Magiczne Drzewo. Gra”
Mira Stanisławska-Meysztowicz, Grzegorz Kasdepke – „Przyjaciele”
Ewa Nowak – „Lisia”
Joanna Olech – „Pompon w rodzinie Fisiów”
Otfried Preussler – „Rozbójnik Hotzenplotz”
Tomasz Trojanowski – „Kocie historie”
Anne-Cath. Vestly – „8+2 i ciężarówka”

Klasy V- VI






Jean-Philippe Arrou-Vignod – „Jaśki”
Adam Bahdaj – „Uwaga! Czarny parasol”
Clare Compton – „Cukiernia pod Pierożkiem z Wiśniami”
Irena Landau – „Grzesiek, Ewa i złodzieje”
Lucyna Legut – „Całkiem zwariowane urodziny Piotrka oraz to i owo o
Paluch-Rogalskiej”
 C.S. Lewis – „Podróż Wędrowca do Świtu”
 Małgorzata Musierowicz – „Szósta klepka”
 Zbigniew Nienacki – „Niesamowity dwór”

 Stanisław Pagaczewski – „Porwanie Baltazara Gąbki”
 Marcin Pałasz – „Elf i Dom Strachów”
Klasy VII- VIII











Ann Brashares - „Stowarzyszenie Wędrujących Dżinsów”
Artur Conan Doyle - „Pies Baskerville’ów”
Barbara Kosmowska - „Pozłacana rybka”
Ewa Nowak – „Bardzo biała wrona”
Anna Onichimowska – „Dziesięć stron świata”
Krystyna Siesicka – „Ludzie jak wiatr”
Dorota Terakowska – „Córka Czarownic”
Annika Thor – „Prawda czy wyzwanie”
J.R.R. Tolkien – „Władca Pierścieni”
Mark Twain „Książę i żebrak”

Załącznik nr 4

Klauzula informacyjna

1. Administratorem danych osobowych jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Wł.
Broniewskiego w Nysie z siedzibą Sukiennicza 2, 48-300 Nysa, tel 77 433 27 56, email
sekretariat@migbp.nysa.pl
2. Inspektorem danych osobowych w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej jest Grzegorz Luber,
iod@migbp.nysa.pl , tel 77 433 27 56
3. Pani/a dane będą przetwarzane dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych
5. Przysługuje Pani/u prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia
swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie.
6. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych.
7. Podanie danych jest dobrowolne jednak ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości udziału w
konkursie.
8. Dane będą przetwarzane przez okres jednego roku.
9. Dane mogą zostać udostępnione jedynie na wniosek uprawnionych organów w ramach
prowadzonych przez nie postępowań.

Załącznik nr 5

Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Miejska i
Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie z siedzibą w Nysie, przy ul. Sukienniczej 2. Przetwarzanie
danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).
2. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia
konkursu a także w celach marketingowych.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w
konkursie.
4. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a. sprostowania danych,
b. usunięcia danych,
c. ograniczenia przetwarzania danych,
d. przenoszenia danych,
e. wniesienia sprzeciwu,
f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a. imię i nazwisko,
b. ………
6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania
(także w mediach) o wynikach konkursu.
8. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
9. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem
przepisów przewidzianych przepisami prawa.
10. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres 1 roku.
11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych
osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz
charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób
fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w
szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
a. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
b. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
c. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w
inny sposób przetwarzanych.

Zgoda na przetwarzanie wizerunku
Oświadczam, że:
udzielam, Miejska i Gminna Bibliotekę Publiczną im. Wł. Broniewskiego z siedzibą ul. Sukiennicza 2 w
Nysie zwanym „Upoważnionym”, bezterminowej zgody na rozpowszechnianie, na zasadach i w sposób
określony w niniejszym oświadczeniu, wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas realizacji,
konkursów, warsztatów, teatrzyków i innych wydarzeń w bibliotece zwanego dalej „Wizerunkiem”
Niniejsza zgoda upoważnia Upoważnionego do rozpowszechniania Wizerunku w celach promocyjnych
poprzez udostępnienie Wizerunku bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, w szczególności w celu
zamieszczenia Wizerunku w mediach zewnętrznych oraz w mediach wewnętrznych Upoważnionego w
związku z prowadzoną przez Upoważnionego działalnością z zakresu kultury.
Celem umożliwienia rozpowszechnienia Wizerunku w celach, w sposób i na zasadach określonych w
niniejszym oświadczeniu wyrażam także zgodę na dokonanie przez Upoważnionego, samodzielnie lub za
pośrednictwem osób trzecich, zmian i modyfikacji zdjęcia załączonego do niniejszej zgody, niezbędnych
do jego rozpowszechniania, a polegających na jego obróbce graficznej (retusz, zmiana kadrowania i inne
tym podobne modyfikacje) oraz na wkomponowaniu Wizerunku w inne utwory, w tym artykuły, z
zastrzeżeniem, że te zmiany i modyfikacje nie mogą zniekształcać Wizerunku. Zmiany i modyfikacje
dokonane na zasadach określonych w zdaniu poprzednim nie wymagają odrębnego zatwierdzania przez
moją osobę.
W związku z korzystaniem lub rozpowszechnianiem przez Upoważnionego Wizerunku, Upoważniony
może w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym oświadczeniu udzielać osobom trzecim zgody
na korzystanie lub rozpowszechnianie Wizerunku.
W związku z transferem danych do serwisów należących do międzynarodowych organizacji, tzn.
Facebook, Google administrator informuje, że spółki przystąpiły do programu Tarcza Prywatności UEUSA i uzyskały niezbędny certyfikat.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Upoważnionego następujących moich danych osobowych dla
celów dokumentacyjnych, zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz
przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r :




imię i nazwisko dziecka: …………………………...................................................,
imię i nazwisko opiekuna: …….…………………………...................................................,

Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mojej osobie prawie do dostępu, aktualizacji,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich
przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Udzielenie zgody wskazanej niniejszego oświadczenia następuje nieodpłatnie.
Udzielenie zgody jest dobrowolne lecz niezbędne do brania udziału w wydarzeniach organizowanych w
bibliotece.

………………………………
Data i czytelny podpis

