
Tydzień Bibliotek 2020  

Regulamin konkursu ładnego czytania Z książką za pan brat 

5 – 21 maja 2020 r. 

 

I Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej,  

ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna; tel. 23 671 73 51. 

2. Konkurs jest organizowany w ramach akcji Tydzień Bibliotek 2020. 

II Cele konkursu: 

- popularyzacja literatury i czytelnictwa, 

- propagowanie kultury czytelniczej,  

- kształtowanie umiejętności pięknego czytania, 

- wyrobienie nauki czytania jako formy spędzania wolnego czasu, 

- rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich. 

 

III Zasady uczestnictwa 

1. Konkurs ma charakter lokalny, mogą wziąć w nim udział mieszkańcy gminy 

Opinogóra Górna. 

2. Konkurs będzie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych: 

1) 7 – 10 lat 

2) 11 – 15 lat 

3) 16+ 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

1) przygotowanie ładnego czytania fragmentu wybranej książki/ utworu literackiego 

(3-5 minut); 

2) nagranie wystąpienia telefonem lub kamerą; 

3) przesłanie nagranego filmiku do 21 maja 2020 r. na adres mailowy Organizatora 

gbp@opinogoragorna.pl 

4. Czas nagrania nie może przekroczyć 5 minut, na początku nagrania należy podać tytuł 

i autora książki/ utworu literackiego. 

5. Każdy uczestnik może przesłać jedno nagranie. 

6. Wiadomość należy zatytułować: Konkurs „Z książką za pan brat” oraz podać imię i 

nazwisko uczestnika, wiek, miejscowość, nr tel. uczestnika/rodzica lub opiekuna 

prawnego. 

7. Występ można uatrakcyjnić odpowiednim strojem/przebraniem. 

8. Zgłoszenia w imieniu uczestnika niepełnoletniego dokonuje rodzic/opiekun prawny 

działający w jego imieniu za pośrednictwem poczty e-mail. 

9. Jury powołane przez Organizatora wyłoni zwycięzców w poszczególnych kategoriach 

wiekowych. 

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22 maja br. na facebooku i stronie internetowej 

Organizatora – poprzez podanie imienia i nazwiska, wieku i miejscowości. 

11. Wystąpienia zwycięzców zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora. 

mailto:gbp@opinogoragorna.pl


12. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe. Sposób ich przekazania zostanie ustalony 

telefonicznie lub mailowo. 

13. Oceniane będą: 

- technika czytania (płynność, dykcja, tempo czytania), 

- środki artystycznego wyrazu (pauzowanie, modulacja głosu, mimika/gestykulacja), 

- zachowanie limitu czasu, 

- dobór tekstu, 

- ogólny wyraz artystyczny 

 

 

 

IV Ochrona danych osobowych i postanowienia końcowe 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia konkursu 

jest Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej (GBP).  

2. Dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej poprzez działanie - wysłanie 

zgłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Więcej informacji dot. przetwarzania danych przez 

GBP oraz przysługujących praw dostępnych jest na stronie internetowej.  

3. Podanie danych osobowych (nagranie video, imię, nazwisko, wiek, miejscowość, numer 

telefonu) jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.  

4. Dane osobowe uczestnika Konkursu w formie nagrania, mogą być przetwarzane w celach 

edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych Organizatora, w szczególności poprzez 

umieszczenie danych osobowych w Internecie – na stronie internetowej Organizatora. 

5. Dane osobowe w postaci nagrań przesłanych przez uczestników będą przekazywane poza 

Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) w związku z publikacją nagrań przy wykorzystaniu 

serwisu internetowego YouTube.com, który zapewnia odpowiedni poziom zabezpieczeń 

danych osobowych przestrzegając zasad programów UE-USA Privacy Shield Framework. 

6. Dane osobowe – imię i nazwisko, wiek, miejscowość mogą być przetwarzane w celach 

promocyjnych i informacyjnych na stronie internetowej,  na portalu społecznościowym 

Organizatora, w lokalnej prasie, w papierowych materiałach promocyjnych lub 

informacyjnych Organizatora przez okres publikacji materiałów, prowadzenia strony 

internetowej lub prowadzenia profilu na portalu społecznościowym. 

7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych, 

do ich poprawiania i usunięcia. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie. 

9. Wszelkie sprawy związane z organizacją i przebiegiem konkursu rozstrzyga Organizator. 

10. Decyzja jury jest ostateczna i nie ma od niej odwołania. 

 


