
                                        Regulamin  Konkursu Pięknego Czytania 2023 

 
1. Cele konkursu: 

 rozbudzanie pasji czytania, 

 motywowanie uczniów do czytelnictwa, 

 rozwijanie zdrowego współzawodnictwa. 

2. Organizatorzy: 

 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego 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 28-31.03.2023  

(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   - 28 marca 2023, godz. 9.00  

 II KATEGORIA- uczniowie klas  III-IV  - 29 marca 2023, godz. 9.00  

 III KATEGORIA- uczniowie klas  V- VI  - 30 marca  2023, godz. 9.00  

 IV KATEGORIA – uczniowie klas VII-VIII - 31 marca 2023, 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 20 marca 2023 (poniedziałek) 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 10-11 maja 2023 r. w 

MiGBP w Nysie. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.  

7. Zwycięzców etapu gminnego do etapu powiatowego zgłaszają do 21 kwietnia 2023 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 losowo 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 będzie zawierał 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. W etapie gminnym zgłoszenia dziecka dokonuje szkoła, w etapie powiatowym – biblioteka, 

poprzez dostarczenie karty zgłoszenia (zał. nr 1) oraz oświadczenia zgody rodzica o przetwarzaniu 

danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną. 

4. Zgłoszenie dziecka do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 

wizerunku uczestnika w celach promocyjnych Biblioteki. 

5. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na powyższe warunki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.migbp.nysa.pl/


Załącznik nr 1  

 

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 

 Agnieszka Frączek – „Rany Julek!” 

 Jan Grabowski – „Czarna owieczka” 

 Hanna Januszewska – „Kopciuszek” 

       Klasy III- IV 

 Jan Brzechwa – „Akademia Pana Kleksa” 

 Waldemar Cichoń – „Cukierku, ty łobuzie!” 

 Hugh Lofting – „Doktor Dolittle i jego zwierzęta” 

Klasy V- VI  

 Rudyard Kipling – „Księga dżungli” 

 Kornel Makuszyński – „O dwóch takich co ukradli księżyc” 

 Juliusz Verne – „W 80 dni dookoła świata” 

Klasy VII- VIII  

 Arkady Fiedler – „Dywizjon 303” 

 Stanisław Lem - „Bajki robotów” 

 J. D. Salinger – „Buszujący w zbożu” 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



  Załącznik nr 3  Wykaz lektur obowiązujących w etapie powiatowym. 

       Klasy  I- II 

 Paweł Beręsewicz – „Zawodowcy” 

 Barbara Gawryluk – „Wiosenna wyprawa Gwizdka” 

 Roksana Jędrzejewska-Wróbel – „Florka. Z pamiętnika ryjówki” 

 Grzegorz Kasdepke – „Potwór” 

 Orianne Lallemand – „O Wilku, który chciał się zakochać” 

 Alena Munkova, Jiri Munk – „Psi żywot” 

 Marek Nejman, Sławomir Grabowski – „Przygody kota Filemona” 

 Renata Piątkowska – „A może będzie właśnie tak” 

 Eliza Piotrowska – „Ciocia Jadzia na wsi” 

 Jujja Wieslander – „Mama Mu czyta”. 

       Klasy III- IV 

 Joanna Chmielewska – „Pafnucy” 

 Asa Lind – „Piaskowy Wilk i prawdziwe wymysły” 

 Astrid Lindgren – „Emil ze Smalandii” 

 Andrzej Maleszka – „Magiczne Drzewo. Olbrzym” 

 Marcin Mortka – „Wędrówki Tappiego po Mruczących Górach” 

 Anna Onichimowska – „Za szafą” 

 Marcin Pałasz – „Dziwne przypadki Ferdynanda Szkodnika” 

 Otfried Preussler – „Malutka czarownica” 

 Sempe i Goscinny – „Wakacje Mikołajka” 

 Tomasz Trojanowski –  „Uciekinierzy”. 

 

Klasy V- VI  

 Jean-Philippe Arrou-Vignod – „Jaśki. Repeta” 

 Adam Bahdaj  – „Wakacje z duchami” 

 Paweł Beręsewicz – „Tajemnica człowieka z blizną” 

 Rafał Kosik – „Felix, Net i Nika oraz Pałac Snów” 

 C. S. Lewis – „Książę Kaspian” 

 Małgorzata Musierowicz – „Kwiat kalafiora” 

 Edmund Niziurski – „Naprzód, wspaniali” 

 Stanisław Pagaczewski – „Misja profesora Gąbki” 

 Marcin Pałasz – „Elf Wszechmogący” 



 Agnieszka Tyszka- „Zosia z ulicy Kociej na tropie”. 

Klasy VII- VIII  

 Eoin Colfer „Artemis Fowl” 

 Ewa Nowak – „Lawenda w chodakach” 

 Beata Ostrowicka – „Świat do góry nogami” 

 Krzysztof Petek – „Trzy dni od teraz” 

 Howard Pyle – „Wesołe przygody Robin Hooda” 

 Krystyna Siesicka – „Jezioro osobliwości” 

 Marcin Szczygielski – „Omega” 

 Dorota Terakowska – „W Krainie Kota” 

 Tomek Tryzna - „Panna Nikt” 

 Markus Zusak – „Złodziejka książek”. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Załącznik nr 4  

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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(Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Miejska i Gminna Biblioteka 
Publiczna im. Władysława Broniewskiego z siedzibą ul. Sukiennicza 2 w Nysie.  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Angelikę Pietrzak; 
kontakt do IOD: iod@migbp.nysa.pl tel. 661 128 612 lub pod adresem Administratora.  

3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu prowadzenia zapisów z organizacji 
imprezy, a w przypadku danych osobowych w postaci wizerunku, w celu informowania 
w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. a RODO. 

4. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym 
wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.  

5. Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku nie będą przekazywane do państw 
trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). 

6. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody. 

7. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo wniesienia sprzeciwu. 

8. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych 
osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

9. Wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym ich dane 
nie będą podlegały profilowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:iod@migbp.nysa.pl


Zgoda na przetwarzanie wizerunku 

Oświadczam, że: 

udzielam Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego z siedzibą ul. 

Sukiennicza 2 w Nysie zwanej „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 zwanej dalej „Wizerunkiem”. 

Opiekun uczestnika konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu 

informowania (także w mediach) o wynikach konkursu. 

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. 

Wyrażam także zgodę na dokonanie przez Upoważnionego, samodzielnie lub za pośrednictwem 

osób trzecich, zmian i modyfikacji zdjęć, 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. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Upoważnionego następujących danych osobowych dla 

celów dokumentacyjnych, zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.: 

 imię i nazwisko dziecka       …………………………................................................... 

 imię i nazwisko opiekuna    …………………………………………………………………………. 

 nr tel. opiekuna                   .………………………………………………………………………….. 

Udzielenie zgody wskazanej w niniejszym oświadczeniu następuje nieodpłatnie.  

Udzielenie zgody jest dobrowolne lecz niezbędne do brania udziału w wydarzeniach 

organizowanych w bibliotece. 

 

                                                                  ……………………………………….……………………………… 

                                                             Data i czytelny podpis 


