Regulamin II Powiatowego Konkursu Czytelniczego dla Młodzieży
pt. „Problemy młodych w twórczości Ewy Nowak”
Organizatorzy:
•

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kętrzynie
• Biblioteka Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie

Adresaci:
• Uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół
ponadgimnazjalnych powiatu kętrzyńskiego
Termin zgłoszenia do 15 kwietnia 2019r.:
- osobiście w bibliotece PBP w Kętrzynie ,ul .Pocztowa 11
oraz w bibliotece ZSO im. Wojciecha Kętrzyńskiego ,ul Powstańców Warszawy 2
- e-mail: pbp-ketrzyn@wp.pl
- telefonicznie: 89 751 38 16
Cele konkursu:
•
•
•
•

popularyzacja czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych;
rozbudzanie wrażliwości estetycznej i literackiej;
kształtowanie kultury czytelniczej młodzieży poprzez umożliwienie zdrowej
rywalizacji czytelniczej;
zachęcanie do czytania jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu.

Warunki uczestnictwa:
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu kętrzyńskiego
2. Konkurs będzie się odbywał w oparciu o literaturę pisarki Ewy Nowak:
„Wszystko tylko nie mięta”
„Bardzo biała wrona”
”Błahostka i kamyk”
3. W przypadku tej samej ilości punktów przewidziana jest dogrywka.
4. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu przeprowadzenia konkursu,
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody rodziców lub opiekunów
prawnych na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
uczestnika (załącznik nr 1,2,3),
6. Uczestników na konkurs kieruje nauczyciel szkoły, do której uczęszcza uczeń,
7. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody
uczestnika (jego opiekunów prawnych) na przechowywanie i przetwarzanie jego
danych osobowych przez organizatora zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 w zakresie
niezbędnym do prawidłowej współpracy z organizatorem oraz w celach związanych
z Konkursem.
8. Czas trwania konkursu - 40 minut
9. Forma konkursu: test, 30 pytań zamkniętych.
10. Jury zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.
11. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga Jury.

Nagrody:
1. Trzy osoby z największą liczbą punktów otrzymują nagrody rzeczowe,
2. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy.
Organizacja konkursu:
Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnego testu dnia. 15.05.2019 r
o godz. 10:00 – w czytelni Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie
Zgłoszenia uczestnictwa przyjmują oraz wszelkich informacji dotyczących konkursu
udzielają nauczyciele-bibliotekarze z niżej wymienionych bibliotek:
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kętrzynie - 89 751 38 16
oraz z Biblioteka ZSO im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie ul. Powstańców Warszawy 2
Do pobrania:
Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia .
Załącznik nr 2 Zgoda na publikację wizerunku w mediach na www i na facebooku
Załącznik nr 3 Zgoda na publikację osiągnięć/ wyników konkursu w mediach na www i na
facebooku

Załącznik nr 1
Formularz zgłoszenia do II Powiatowego Konkursu Czytelniczego

1

Klasa

2

Nazwa szkoły

3

Adres szkoły

4

Tel. kontaktowy nauczyciela

5

Adres e-mail

6

Imię i nazwisko nauczyciela

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów II
Powiatowego Konkursu Czytelniczego w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu
zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016r.
……………………………………….
podpis nauczyciela / wychowawcy

Dla rodziców lub opiekunów
Wyrażam zgodę na udział .......................................................……………...
imię i nazwisko dziecka
w II Powiatowym Konkursie Czytelniczym …................................organizowanym przez
Powiatową Bibliotekę Publiczną oraz Bibliotekę Zespołu Szkół Ogólnokształcących im.
W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów II
Powiatowego Konkursu Czytelniczego w celach wynikających z regulaminu tego
Konkursu, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
……………………
(podpis ucznia)

…………………………………………………...
(podpis rodzica lub opiekuna osoby nieletniej)

Załącznik nr 2

1. Zgoda na publikację wizerunku w mediach na www i na facebooku
Treść klauzuli
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych wizerunkowych do budowania pozytywnego
wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w
mediach.

Sposób wprowadzenia.
 na formularzu zgłoszeniowym

Data i podpis .....................
Załącznik nr 3

2. Zgoda na publikację osiągnięć/ wyników konkursu w mediach na www i na
facebooku
Treść klauzuli
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
w związku z udziałem w II Powiatowym Konkursie
Czytelniczym pt.”Problemy młodych w twórczości Ewy
Nowak”: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w szczególności na
dyplomach, listach gratulacyjnych, certyfikatach (imienia
i nazwiska) w celu budowania pozytywnego wizerunku
Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach/
ogłoszenia wyników konkursu
Data i podpis ....................................

Sposób wprowadzenia.
 na formularzu zgłoszeniowym

