
„Wyzwania Czytelnicze” 

Regulamin 

I. INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Organizatorem Konkursu „Wyzwania Czytelnicze” (zwanego dalej Konkursem) jest 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Al. 

Wojska Polskiego 9, wpisana pod numerem 6 w Rejestrze Instytucji Kultury Województwa 

Lubuskiego, zwana dalej Organizatorem. 

2. Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą 

przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie, na stronie internetowej Organizatora 

www.biblioteka.zgora.pl oraz na Facebooku Dziecięcych Filii Biblioteki Norwida. 

5. Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

II. CELE KONKURSU: 

1. Utrwalanie potrzeb i nawyków czytelniczych u dzieci w wieku szkolnym. 

2. Uwrażliwianie uczniów na piękno słowa czytanego. 

3. Rozbudzanie zainteresowań literaturą dla dzieci. 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każde dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej na 

terytorium Polski, które dostarczy w czasie trwania konkursu prawidłowo wypełnioną kartę 

zgłoszenia podpisaną przez opiekuna prawnego (wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 

do niniejszego Regulaminu) i w terminie do 28 listopada 2022 dostarczy dowolną liczbę 

wypowiedzi do Organizatora: 

Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży 

al. Wojska Polskiego 9 

65-077 Zielona Góra 

www.biblioteka.pana.kleksa@biblioteka.zgora.pl 

2. Co miesiąc podczas trwania akcji uczestnik musi przeczytać książkę odpowiadającą tematowi 

miesiąca i pisemnie wypowiedzieć się na jej temat: 



• we wrześniu czytamy książki, których tytuł zaczyna się na pierwszą literę Twojego 

imienia 

• w październiku czytamy książki, których można się bać 

• w listopadzie czytamy komiksy! 

- Wypowiedź, oprócz wierszy, nie może mieć mniej niż: 

Klasy 1-3 – minimum 5 zdań 

Klasy 4-6 - minimum 8 zdań 

Klasy 7-8 - minimum 10 zdań. 

3. Do Konkursu można się dołączyć w dowolnym momencie, w czasie jego trwania. 

4. Zgłoszenia na dany miesiąc są przyjmowane do 28 dnia każdego miesiąca trwania Konkursu. 

5. Wypowiedź w formie elektronicznej musi być napisana czcionką 12 pkt, do pół strony 

maszynopisu, wypowiedzi odręczne muszą być czytelne, do 1 strony A4. 

6. Za każdą dostarczoną wypowiedź pisemną, zgodną z wytycznymi uczestnik otrzymuje 1 

punkt. 

7. Ostatniego dnia miesiąca publikujemy na stronie internetowej Organizatora i Facebooku 

Dziecięcych Filii  Biblioteki Norwida wyróżnione w danym miesiącu wypowiedzi. 

8.  W grudniu 2022 r. zostaną nagrodzeni uczestnicy, którzy zdobędą najwięcej punktów i 

których wskaże Jury, zgodnie z punktem V Regulaminu. 

9. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, przez których rozumie się 

osoby zatrudnione na podstawie dowolnego tytułu prawnego, w tym w ramach stosunku pracy 

lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym, jak również osoby, które uczestniczą 

bezpośrednio w przygotowaniu lub przeprowadzeniu Konkursu. Uczestnikami Konkursu nie 

mogą być ponadto członkowie najbliższej rodziny osób, o których mowa w zdaniu poprzednim. 

Przez członków najbliższej rodziny rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 

powinowatych w tej samej linii lub stopniu oraz osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia.10. Udział w konkursie mogą brać prace wyłącznie wcześniej nienagrodzone. 

11. Każda praca musi być podpisana przez autora. 

12. Poprzez fakt uczestnictwa w Konkursie, każdy Uczestnik wyraża zgodę, na nieodpłatne 

przekazanie przesłanych na Konkurs prac na rzecz Organizatora oraz potwierdza, że jest 

autorem nadesłanych prac i ich przesłanie nie narusza praw osób trzecich. 

13. Uczestnicy wyrażają zgodę na bezpłatne publikacje swoich prac przez Organizatora. 

14. Poprzez uczestnictwo w odbiorze nagród Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego 

wizerunku uwiecznionego poprzez fotografię oraz na udostępnienie celem promowania 

wydarzeń kulturalnych przez Organizatora. 



15. Uczestnictwa w Konkursie oraz prac i obowiązków z nim związanych, w tym także roszczenia 

o wydanie nagrody, nie można przenosić na osoby trzecie. 

16. Do Konkursu nie będą dopuszczone prace, których treść: 

– narusza godność ludzką, 

– jest sprzeczna z prawem polskim i międzynarodowym, 

– wzywa do nienawiści rasowej, etnicznej lub wyznaniowej, 

– propaguje używki lub przemoc, 

– rani przekonania religijne, 

– może mieć negatywny wpływ na wizerunek Organizatora, 

– jest uznawana powszechnie za naganną moralnie, społecznie niewłaściwą i naruszającą 

zasady współżycia społecznego, 

– jest obciążona prawami osób trzecich, w tym prawami autorskimi, 

– przedstawia ofertę komercyjną lub jest reklamą instytucji/firmy, 

– zagraża fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich, 

– zawiera wulgaryzmy, słowa powszechnie uznane za niedopuszczalne lub rażące błędy językowe. 

 

 IV. TERMINARZ KONKURSU: 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1.09.2022 r. o godzinie 10.00 i trwa do dnia 28.11.2022 do 

godziny 24.00. 

2. Ogłoszenie i opublikowanie Konkursu – wrzesień 2022. 

3. Terminy nadsyłania prac: 

1) książki, których tytuł zaczyna się na pierwszą literę Twojego imienia - od 1.09 do 28.09.2022; 

2) książki, których można się bać – od 1.10 do 28.10.2022; 

3) komiksy – od 1.11. do 28.11.2022. 

4. Za datę złożenia prac na Konkurs uważa się datę wpływu pracy, po jednorazowym złożeniu 

karty zgłoszenia do Organizatora. 

5. Prace, które wpłyną do Organizatora po terminach wskazanych w punkcie IV ust.2 nie 

zostaną zakwalifikowane do Konkursu. 

6. Główna nagroda w każdej kategorii wiekowej przypada Uczestnikom, którzy podczas trwania 

Konkursu zdobędą najwięcej punktów. Pozostałe nagrody przyznaje Jury, na zasadach 

określonych w pkt. V Regulaminu. 

7. Organizator dnia 2.12.2022 umieści wyniki konkursu na stronie internetowej 

www.biblioteka.zgora.pl oraz na Facebooku Dziecięcych Filii Biblioteki Norwida. 



8. Terminy, o których mowa w ust. 1 i 2 mogą zostać zmienione na korzyść uczestników – 

wydłużone, bez konieczności zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianach terminów 

Organizator powiadamia w sposób określony w punkcie I ust. 5 Regulaminu. 

V. Jury: 

1. W skład Jury wchodzą bibliotekarze. 

2. Jury Konkursu dokonuje oceny prac oraz decyduje o przyznaniu nagród i wyróżnień. 

3. Jury dokonuje wyboru w głosowaniu zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 

2/3 składu. 

4. Jury przysługuje prawo ostatecznego podziału nagród. Jury ma także prawo do nieprzyznania 

nagrody. 

5. Jury przy ocenie prac, będzie brało pod uwagę w szczególności ilość nadesłanych prac, 

walory artystyczne i kreatywność. 

6. W przypadku otrzymania przez Organizatora lub członka Jury Konkursu informacji po lub 

przed przyznaniem nagrody, iż praca przesłana na Konkurs stanowi plagiat lub w jakikolwiek 

inny sposób narusza prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu, Organizatorowi w 

wyniku decyzji Jury Konkursu przysługuje prawo do: 

1) wstrzymania się z przyznaniem lub wręczeniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości; 

2) podjęcia decyzji o nieprzyznaniu nagrody w Konkursie; 

3) żądania zwrotu nagrody już przyznanej. 

7. Decyzje Jury są ostateczne. 

 

VI. NAGRODY: 

1. Organizator przewidział w Konkursie, w każdej kategorii wiekowej (1-3, 4-6, 7-8) nagrodę 

główną oraz wyróżnienia, w tym wyróżnienie specjalne za wyraz artystyczny. 

2. Liczba zwycięzców zależy od ilości i jakości otrzymanych prac i jest ustalana przez Jury. 

3. Organizator przewidział nagrody rzeczowe o łącznej wartości 800 zł. 

4. Uczestnicy muszą odebrać nagrody osobiście w Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i 

Młodzieży do dnia 31.01.2023. 

VII. PRAWA AUTORSKIE: 

1.  Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich 

do pracy zgłoszonej w Konkursie, i że praca ta nie narusza praw osobistych, praw autorskich, 

ani innych praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami 

związanymi z pracą własną na Konkurs, Uczestnik zwalnia Organizatora ze wszystkich 

zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu, zobowiązuje się wstąpić w miejsce Organizatora do 



sporów z tym związanych i pokryje koszty poniesione przez Organizatora, w związku z 

roszczeniami osób trzecich z pracą konkursową związanych. 

2. Organizator zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych autorów. 

3. W momencie przekazania prac Organizatorowi, autorzy prac przenoszą na Organizatora 

nieodpłatnie i na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych autorskie prawa majątkowe 

na następujących polach eksploatacji: 

1) używanie i wykorzystywanie w działalności statutowej oraz wszelkiej innej działalności 

promocyjnej, reklamowej oraz informacyjnej, 

2) utrwalanie i zwielokrotnianie prac, 

3) zwielokrotnianie poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych, 

4) publiczne wystawienie i wyświetlanie na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, 

5) rozpowszechnianie prac poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, wystawienie, 

wyświetlenie, a także publiczne udostępnienie prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

6) wydawanie i rozpowszechnianie we wszelkich materiałach promocyjnych, informacyjnych, 

wydawniczych i innych z wykorzystaniem prac, 

7) umieszczanie w Internecie. 

 

VIII. 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. 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu: 

1) w przypadku zmian właściwych przepisów prawnych, 

2) w sytuacjach nadzwyczajnych, których nie dało się wcześniej przewidzieć, 

3) w każdym przypadku na korzyść uczestników. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu, w szczególności w 

przypadku: 

1) gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa, 

2) gdy żadna praca konkursowa nie spełni warunków niniejszego Regulaminu, 

3) niezadowalającego poziomu artystycznego prac zgłoszonych do Konkursu. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie pracy w czasie 

transportu lub zaginięcie przesyłki. 



4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników niewłaściwych lub 

nieprawdziwych danych, uniemożliwiających przekazanie nagrody. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych, kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy 

prawa polskiego. 

6. Sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2022. 

  

 


