
REGULAMIN  

II POWIATOWEGO KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA 
 

 objętego patronatem  
 

Burmistrza Miasta Przeworska dr. Leszka Kisiela 
 
 

ORGANIZATORZY KONKURSU: 
 

 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego  w Przeworsku  

 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego                     
w Przemyślu Filia w Przeworsku  

CELE KONKURSU: 
 

 propagowanie czytelnictwa 

 popularyzowanie wartościowej literatury pięknej dla dzieci i młodzieży 

 doskonalenie umiejętności pięknego czytania 

 uwrażliwianie młodzieży na piękno języka ojczystego 

 rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności uczniów 

 organizowanie i uczenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego 

ZAŁOŻENIA KONKURSOWE: 

1. Konkurs adresowany  jest do uczniów klas  I – VIII szkół podstawowych powiatu 
przeworskiego. 

2. Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną Konkurs zostanie przeprowadzony 
w formie on-line. 

3. Zgłaszanie uczestników odbywa się poprzez Kartę Zgłoszenia zamieszczoną jako 
Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

4. Do Karty Zgłoszenia dołączona jest Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  
i publikację wizerunku wraz z klauzulą informacyjną.  

5. Przesłanie zgłoszenia przez Szkołę/Rodzica jest jednoznaczne z akceptacją 

Regulaminu konkursu.  
6. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:  

 Kategoria I – uczniowie klas I – III 

 Kategoria II – uczniowie klas  IV – VI 

 Kategoria III – uczniowie klas VII – VIII 

7. Szkoła może być reprezentowana przez dwóch uczniów w każdej kategorii 
wiekowej. 

8. Organizatorzy przygotowują zestaw tekstów literackich dla trzech kategorii 
wiekowych uczestników konkursu.  

Kategoria I (klasy I-III) 

     Łukasz Wierzbicki „Afryka Kazika”  
     Agnieszka Chylińska „Zezia i wszystkie problemy świata” 

 



Kategoria II (klasy IV-VI) 

Jack London „Zew krwi”  
Barbara Kosmowska „Kolorowy szalik” 

 
      Kategoria III (klasy VII-VIII) 

      John Green „Gwiazd naszych wina” 
      Antoine de Saint-Exupery „Mały Książę” 
 

9. Uczestnicy konkursu czytają wybraną książkę, przygotowują głośne czytanie 
dowolnego fragmentu i prezentują swoje wystąpienie w postaci filmu video.  
Czas wystąpienia nie może przekraczać 5 minut.  
 

10.  Każdy uczestnik nagrywa film ze swoim wystąpieniem (min. Full HD   
1920x1080, 25 kl./s; preferowane formaty avi, mp4), poprzedzonym 
komentarzem pozwalającym na identyfikację uczestnika (imię i nazwisko, klasa, 

szkoła) oraz informacjami o repertuarze (tytuł i autor prezentowanego utworu).  
 

11.   Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie Karty Zgłoszenia 
(załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz ze Zgodą na przetwarzanie danych 
osobowych i publikację wizerunku (załącznik nr 2 do Regulaminu)  
oraz nagranie wystąpienia: 

 link do nagranego występu  - do pobrania z chmury  na adres e-mail: 
Katarzyna.Rudnicka@pbw.org.pl  

 pocztą tradycyjną - nagranie na płycie CD - wysłane na adres:  
PBW w Przemyślu Filia w Przeworsku, ul. Jagiellońska 16, 37-200 
Przeworsk 

 osobiście – np. nagranie na pendrive (do przegrania) – dostarczone  
do biblioteki 

 
12.  Termin przesłania zgłoszenia i nagrania upływa 12 maja 2021 r. 

 

KRYTERIA OCENY I NAGRODY: 

1. Organizatorzy powołają Komisję Konkursową, która  oceniać będzie wystąpienia 

uczestników w 3 kategoriach wiekowych, a następnie przyzna nagrody 
książkowe i wyróżnienia dla uczestników konkursu. Wszyscy uczestnicy 
otrzymają dyplomy za udział w konkursie.  

2. Przy ocenie uczestnika jury będzie brało pod uwagę: 

 płynność i bezbłędność czytanego tekstu  

 prawidłową dykcję i tempo czytania  

 intonację czytanego fragmentu (pauzowanie, modulacja głosu) 

 ogólny wyraz artystyczny  

 

3. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronach internetowych 

Organizatorów do dnia 21 maja 2021 r.  

4. Nagrody i dyplomy zostaną rozesłane po ogłoszeniu wyników. 

5. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.  
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka 

konieczność. 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronach 
internetowych Organizatorów  a także przekazane do szkół pocztą elektroniczną. 

2. Zgłoszenie ucznia do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków 
Regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz  
na zamieszczenie danych osobowych i wizerunku w przekazach medialnych  
i formie drukowanej przez Organizatorów.  

3. Nauczyciele będący opiekunami uczniów otrzymają od Organizatorów   
podziękowania za przygotowanie ucznia do konkursu. 

4. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatorów. 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego                       
w z siedzibą w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Śnigurskiego 10-12 jako 
administrator danych osobowych informuje, że dane będą przetwarzane w celu 
uczestniczenia w konkursie, wyłonienia laureatów konkursu, ogłoszenia wyników 
konkursu oraz promocji konkursu na stronie internetowej Organizatorów.  

Dane osobowe nie będą udostępniane. Przysługuje uczestnikom biorącym udział  
w konkursie prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie 
danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie, wyłonienia 
laureatów, ogłoszenia wyników konkursu oraz promocji konkursu. 

    Zapraszamy do udziału w konkursie! 

Wszystkie informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej 
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego  
w Przemyślu https://przemysl.pbw.org.pl oraz w siedzibie Filii PBW w Przeworsku  

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego  
w Przemyślu Filia w Przeworsku  
ul. Jagiellońska 16 
37-200 Przeworsk 
tel. (16) 648 81 76; e-mail: przeworsk@pbw.org.pl 
strona internetowa:  https://przemysl.pbw.org.pl 
Szczegółowych informacji udziela Katarzyna Rudnicka - PBW Filia w Przeworsku 
Katarzyna.Rudnicka@pbw.org.pl 
 
 
Załączniki do Regulaminu: 
 
1. Załącznik nr 1- Karta Zgłoszenia  
2. Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i publikację 

wizerunku dla ucznia i nauczyciela wraz z Klauzulą informacyjną 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 II POWIATOWY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA 

2021 (ON-LINE) 

 

 

1. Nazwa szkoły (adres, telefon, e-mail): 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

2. Imię i nazwisko ucznia: 

………………………………………………………………………………………………… 

3. Klasa: 

………………………………………………………………………………………………… 

4. Tytuł utworu, autor: 

………………………………………………………………………………………………… 

5. Dane nauczyciela-opiekuna lub rodzica (tel. kontaktowy, e-mail): 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

………………………………………                         …………………………………… 

      Podpis Dyrektora Szkoły                                                     Podpis Rodzica 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 I ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZNIA  

ORAZ WIZERUNKU UCZNIA 
 

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), dalej zwanego RODO, informujemy że: 

1. Administratorem danych osobowych Państwa oraz Państwa dziecka jest Pedagogiczna 

Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu, ul. Biskupa Jana Śnigurskiego 10, 37-700 

Przemyśl, dalej jako Biblioteka. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iodpl@pbw.org.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Bibliotekę w celu organizacji i realizacji 

konkursu, w związku z wyrażeniem przez Państwa zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.                       

a RODO. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą: 

 Współorganizatorzy konkursu – Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego                        
w Przeworsku, ul. Gorliczyńska 148, 37-200 Przeworsk 

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres organizacji i trwania konkursu, następnie 

przez okres 2 lat w celach informacyjnych i archiwalnych. 

6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych,   ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia 

danych. 

7. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność                             

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych i brak 

zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału                 

w konkursie. 

10. Skorzystać z uprawnień wskazanych w pkt. 6 i 7 można wysyłając odpowiednie żądanie 

na adres Administratora wskazany w pkt.1. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej córki/mojego 

syna*……………………………………………………………………………………………………………. 

przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Przemyślu Filia w Przeworsku w celu 

organizacji i realizacji konkursu. 

 

W związku z powyższym wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojej córki/mojego 
syna*……………………………………………………………………………………………………………., 
poprzez upowszechnianie zdjęć i materiałów filmowych w celu promowania konkursu 
oraz działalności edukacyjnej i kulturalnej Biblioteki oraz Współorganizatorów 
wskazanych w pkt. 4 klauzuli informacyjnej w mediach elektronicznych, na stronie 
internetowej, broszurach, afiszach i innych, związanych z prowadzoną działalnością.  
 
*niewłaściwe skreślić 
 
                                                                ………………………………… …………………………… 
                                                                (data i podpis Rodzica/Opiekuna prawnego)  



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 I ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NAUCZYCIELA 

 

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), dalej zwanego RODO, informujemy że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 

w Przemyślu, ul. Biskupa Jana Śnigurskiego 10, 37-700 Przemyśl, dalej jako Biblioteka. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iodpl@pbw.org.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Bibliotekę w celu organizacji i realizacji 

konkursu, w związku z wyrażeniem przez Państwa zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą: 

 Współorganizatorzy konkursu – Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego                        
w Przeworsku, ul. Gorliczyńska 148, 37-200 Przeworsk 

 
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres organizacji i trwania konkursu, następnie 

przez okres 2 lat w celach informacyjnych i archiwalnych. 

6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia 

danych. 

7. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność                             

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych i brak 

zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w 

konkursie. 

10. Skorzystać z uprawnień wskazanych w pkt. 6 i 7 można wysyłając odpowiednie żądanie 

na adres Administratora wskazany w pkt.1. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pedagogiczną 

Bibliotekę Wojewódzką w Przemyślu Filia w Przeworsku w celu organizacji i realizacji 

konkursu. 

 

W związku z powyższym wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku na stronie 
internetowej, broszurach i afiszach Biblioteki oraz współorganizatorów wskazanych                
w pkt. 4 klauzuli informacyjnej, w celu promowania działalności edukacyjnej i 
kulturalnej oraz zdania relacji z imprezy. 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 …………………………………                                        ………………………………………………… 
     (miejscowość i data)                                             (podpis Nauczyciela/Opiekuna ucznia) 
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