„Wyzwania Czytelnicze”
Regulamin
1. Informacje ogólne:
- organizatorem konkursu jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana
Norwida – Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży;
- konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych.
- konkurs dofinansowany jest przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

2. Cele konkursu:
- utrwalanie potrzeb i nawyków czytelniczych;
- uwrażliwianie na piękno słowa czytanego ;
- rozbudzanie zainteresowań literaturą dla dzieci.

3. Warunki uczestnictwa w konkursie:
- W akcji można wziąć udział od września 2021 do listopada 2021.
- Do zabawy można się dołączyć w dowolnym momencie, w czasie jej trwania.
- Wyzwanie może podjąć każda osoba uczęszczająca do szkoły podstawowej.
- Każdy uczestnik podejmujący wyzwanie musi dostarczyć wypełnioną przez opiekuna kartę
zgłoszenia.
- Co miesiąc podczas trwania akcji uczestnik musi przeczytać książkę odpowiadającą tematowi
miesiąca i pisemnie wypowiedzieć się na jej temat:
•

we wrześniu czytamy książki, które opowiadają o grupie przyjaciół

•

w październiku czytamy książki, które nie są szkolnymi lekturami

•

w listopadzie czytamy książki, których akcja toczy się w Polsce

- Wypowiedź, prócz formy wierszowej, nie może mieć mniej niż:
Klasy 1-3 – minimum 5 zdań
Klasy 4-6 - minimum 8 zdań
Klasy 7-8 - minimum 10 zdań.

- Każdego 28 dnia miesiąca kończymy przyjmowanie zgłoszeń na dany miesiąc. Nie przyjmujemy
zgłoszeń po upływie tego terminu.

- Wypowiedzi można dostarczać mailowo na następujący adres poczty elektronicznej:
biblioteka.pana.kleksa@biblioteka.zgora.pl lub dostarczyć osobiście do Biblioteki Pana Kleksa al.
Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra, tel.: 68 45-32-610 lub do dowolnej filii w mieście.
- Wypowiedź w formie elektronicznej musi być czcionką 12 pkt, do pół strony maszynopisu,
wypowiedzi odręczne muszą być czytelne, do 1 strona A4.
- Za każdą dostarczoną wypowiedź pisemną uczestnik może otrzymać 1 punkt.
- Ostatniego dnia miesiąca publikujemy na stronie WiMBP i Facebooku Dziecięcych Filii Norwida
wyróżnione w danym miesiącu wypowiedzi.
- W grudniu zostaną nagrodzeni uczestnicy, którzy zdobędą najwięcej punktów i których prace
najbardziej urzekły pracowników biblioteki.
- Liczba zwycięzców zależy od subiektywnej oceny jurorów.
- Prace uczestników nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Organizatora akcji.
- Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
- Wszelkie kwestie wątpliwe rozstrzyga organizator akcji.
- Uczestnicy akcji zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem akcji.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej
„Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule
13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestnika
i jego rodziców / opiekunów prawnych oraz o przysługujących uczestnikom i rodzicom /
opiekunom prawnym prawach z tym związanych:
1. Administratorem danych osobowych uczestnika, a w przypadku jego niepełnoletniości,
jego rodziców / opiekunów prawnych jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, 65-007 Zielona Góra.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl,
tel.: 68 411 40 00.
3. Dane osobowe uczestników oraz w przypadku niepełnoletniości uczestników, jego
rodziców / opiekunów prawnych przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1
lit. a, f Rozporządzenia.

4.

Odbiorcami danych osobowych uczestnika oraz w przypadku niepełnoletniości uczestnika,
jego rodziców / opiekunów prawnych mogą być tylko podmioty uprawnione
w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5. Dane pozyskiwane są od uczestnika oraz w przypadku niepełnoletniości czytelnika, rodzica
/ opiekuna prawnego.
6. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie
określonym przepisami prawa.
7. Uczestnik lub rodzic / opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika ma prawo żądania od
administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych uczestnika,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem - przetwarzaniu danych
osobowych, uczestnik lub rodzic / opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika ma prawo
wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony
danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez uczestnika lub rodzica / opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika
danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest dobrowolne. Konsekwencją nie
podania wymaganych prawem danych osobowych, będzie brak możliwości udziału
w konkursie organizowanym przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę im. Cypriana Norwida
w Zielonej Górze.
10. Dane osobowe uczestnika, a w przypadku niepełnoletniości uczestnika, jego rodziców /
opiekunów prawnych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

