Regulamin III Konkursu Pięknego Czytania
z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego
1. Cele konkursu:
 rozbudzanie pasji czytania,
 motywowanie uczniów do czytelnictwa,
 rozwijanie zdrowego współzawodnictwa.
2. Organizatorzy:
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie
Biblioteki Publiczne miast i gmin powiatu nyskiego
3. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I- VIII szkoły podstawowej.
4. Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych:
 I KATEGORIA- uczniowie klas I-II
 II KATEGORIA- uczniowie klas III-IV
 III KATEGORIA- uczniowie klas V- VI
 IV KATEGORIA-uczniowie klas VII-VIII
5. Konkurs rozgrywany jest na etapie gminnym i etapie powiatowym. Etap gminny w Paczkowie
przeprowadza Biblioteka Publiczna im. Jana Brzechwy w Paczkowie.
6. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie do 4 uczestników w każdej kategorii wiekowej.
Sugerujemy przeprowadzenie etapu szkolnego, w celu wyłonienia uczestników konkursu.
7. Szkoły, które zdecydują się wziąć udział w konkursie proszone są do dnia 28 lutego 2019
(czwartek) do godz.15.00 przesłać lub dostarczyć osobiście kartę zgłoszenia ( załącznik nr 1)
na adres: Biblioteka Publiczna im. Jana Brzechwy w Paczkowie, ul. Słowackiego 7, 48-370
Paczków.
Klauzula informacyjna
1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna im. Jana Brzechwy w Paczkowie z
siedzibą Paczkowie ul. Słowackiego 7, tel 77 431 61 66, email ksiegowsc@biblioteka.paczkow.pl.
Inspektorem danych osobowych w Bibliotece Publicznej w Paczkowie jest Grzegorz Luber,
luber.grzegorz@gmail.com , Tel 695 731 824
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.

ZASADY KONKURSU:
1. Uczestnicy czytają losowo wybrany fragment prozy przygotowany przez organizatorówadekwatny do wieku uczestników– wykaz w załączniku nr 2.
2. Po wylosowaniu tekstu każdy uczestnik będzie miał 5 minut na przygotowanie.
3. Uczestników oceniać będzie jury wytypowane przez Organizatorów.
4. Punktowana będzie:
 płynność czytania
 poprawność
 biegłość
 wyrazistość
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zwycięzca w każdej kategorii otrzyma tytuł Mistrza Pięknego Czytania, a laureaci pierwszego i
drugiego miejsca wezmą udział w Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania 2-3 kwietnia
2019 w MiGBP w Nysie (etap powiatowy). Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
2. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji ani zastrzeżeniu.
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.biblioteka.paczkow.pl
4. Zgłoszenie dziecka do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie
wizerunku uczestnika w celach promocyjnych Biblioteki. Pozyskanie zgody rodziców lub
opiekunów prawnych uczestników konkursu leży po stronie szkoły zgłaszającej.
5. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na powyższe warunki.
6. Ochrona danych osobowych załącznik nr 3
7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku załącznik nr 4

