
„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, 
jaką sobie ludzkość wymyśliła”.

– Wisława Szymborska 

„Czytam sobie w bibliotece”

- ilustracja własna do wybranej książki 

z serii edukacyjnej „Czytam sobie”

Regulamin IX Powiatowego

Konkursu Czytelniczo-Plastycznego

Organizator:

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA   

W KRAKOWIE

- FILIA W CHRZANOWIE



Uczestnicy:

Konkurs jest adresowany do ucznio# w klas I-III szko# ł podstawowych powiatu chrzanowskiego. 

Cele konkursu:

- popularyzowanie ksiąz(ek z serii „Czytam sobie” ws#ro# d ucznio# w klas I-III;

- rozwijanie kompetencji czytelniczych;

- rozwijanie wyobraz#ni i kreatywnos#ci dzieci;

- doskonalenie umiejętnos#ci plastycznych.

Zadanie konkursowe:

Zadaniem uczestniko# w jest  samodzielne  wykonanie ilustracji  do  wybranej ksiąz(ki  z  serii  

„Czytam sobie” (poziom dowolny).

Zasady udziału w konkursie:

Konkurs przebiega w 2 etapach:

I etap szkolny: 

-  uczniowie  klas  I-III wykonują  prace  wyłącznie  w  szkole pod  kierunkiem  nauczyciela  

na zajęciach bibliotecznych, lekcyjnych lub s#wietlicowych po przeczytaniu dowolnej ksiąz(ki  

z serii „Czytam sobie” (poziom dowolny);

- praca powinna byc# wykonana techniką dowolną, płaską, w formacie A4;

- nauczyciel bibliotekarz wyznacza termin składania prac w bibliotece szkolnej;

- do etapu II zgłoszone zostanie 5 prac wybranych w etapie szkolnym.

II et  ap powiatowy:   

- przekazania prac plastycznych do II etapu konkursu dokonuje nauczyciel bibliotekarz;

- z jednej szkoły moz(e wpłynąc# maksymalnie 5 prac;

- na odwrocie kaz(dej pracy nalez(y umies#cic# metryczkę (załącznik nr 1);

-  wraz  ze  złoz(eniem  prac  konkursowych  nalez(y  dostarczyc#  pisemną  zgodę

rodzico# w/opiekuno# w prawnych na udział dziecka w konkursie (załącznik nr 2);

- prace bez metryczki i zgody rodzico# w nie będą dopuszczone do konkursu;

- prace konkursowe nalez(y dostarczyc# osobis#cie lub wysłac# pocztą na adres:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie 

- Filia w Chrzanowie al. Henryka 53, 32-500 Chrzanów



Kryteria oceny:

Ocenie podlegac# będzie oryginalnos#c#, pomysłowos#c#, starannos#c# i estetyka wykonania.

Prace  wykonane  za  pomocą  kopii  (kalkowane,  kserowane,  odrysowywane,  odbijane  itp.)  

nie będą podlegały ocenie.

Terminy:

- składanie prac konkursowych: do 21 kwietnia 2023 r.

- rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyniko# w: Tydzień Bibliotek 8-15 maj 2023 r.

Uwagi końcowe:

1. Decyzja jury konkursowego jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

2. Dla zwycięzco# w przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy.

3.  Nagrodzone  prace  zostaną  zaprezentowane  na  wystawie  pokonkursowej  w  bibliotece,  

na stronie internetowej biblioteki i na Facebooku.

4.  Informacje  o  wynikach  konkursu  zostaną  przekazane  do  szko# ł  i  zamieszczone  

na stronie internetowej biblioteki i na Facebooku.

5.  Organizator  nie  zwraca  prac  oraz  zastrzega  sobie  prawo  wykorzystania  ich  do  celo# w

edukacyjnych i wystawowych, z jednoczesnym podaniem danych autora.

6.  Udział  w konkursie  jest  jednoznaczny z  akceptacją niniejszego Regulaminu oraz  zgodą  

na publikację materiało# w z przebiegu konkursu.

Zapraszamy i życzymy powodzenia!



Załącznik nr 1

..................................................… …...………………………...….
Pieczęc# szkoły      Miejscowos#c#, data

METRYKA
IX Powiatowy Konkurs Czytelniczo-Plastyczny

 „Czytam sobie w bibliotece”

/Proszę wypełnic# pismem drukowanym/

Dane ucznia:

…..........................................................................................................................................
Imię i nazwisko autora pracy, klasa

..…….....................................................................................................................................
Autor, tytuł i poziom ilustrowanej ksiąz(ki

Dane nauczyciela bibliotekarza odpowiedzialnego za kontakt 
z Organizatorem:

..........…….............................................................................................................................
Imię i nazwisko nauczyciela

…..........................................................................................................................................
Adres e-mail

…..........................................................................................................................................
Numer telefonu



Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w IX Powiatowym Konkursie
organizowanym  przez  Pedagogiczną  Bibliotekę  Wojewódzką  w  Krakowie  –  Filię  
w Chrzanowie.

I.  Wyraz(am  zgodę  na  udział  mojego  dziecka w IX Powiatowym  Konkursie  Czytelniczo-
Plastycznym  „Czytam  sobie  w  bibliotece” i  jednoczes#nie  os#wiadczam,  z(e
zapoznałam/zapoznałem  się  z  Regulaminem  konkursu  dostępnym  na  stronie  Biblioteki:
pedagogicznachrzanow.pl

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko dziecka

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

II.  Wyraz(am  zgodę  na  zamieszczenie  przez  Organizatoro# w  wizerunku  mojego  dziecka
utrwalonego  podczas  rozstrzygnięcia  konkursu,  na  stronach  internetowych  i  w  portalach
społecznos#ciowych oraz materiałach reklamowych organizatoro# w konkursu.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

III. Ponadto wyraz(am zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie wykonanej przez moje
dziecko  pracy  konkursowej,  w  materiałach  promocyjnych  związanych  z  konkursem,  
na  stronach  internetowych  i  profilach  w  portalach  społecznos#ciowych  (Facebook)
organizatoro# w oraz w innych formach utrwalen# .

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podpis rodzica/opiekuna prawnego



KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. informujemy, iż:
1. Administratorem udostępnionych danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

im Hugona Kołłątaja w Krakowie (30-119), al. F. Focha 39.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych właściwym dla Pedagogicznej Biblioteki

Wojewódzkiej  możliwy  jest  pod  numerem  tel.  (12)  427  31  98  w.  16  lub  adresem  email:
ochronadanych@pbw.edu.pl.

3. Udostępnione dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji  IX Powiatowego  Konkursu
Czytelniczo-Plastycznego „Czytam sobie w bibliotece” na podstawie art.6 ust.1 lit.e ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art.6 ust.1 lit.a
ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako zgody
na utrwalenie wizerunku.

4. Odbiorcami udostępnionych danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną.
5. Dane  osobowe  przechowywane  będą  w  celu  realizacji  konkursu  oraz  zadań  szkoleniowo

edukacyjnych, w tym do kontaktu, w celach statystycznych i analitycznych, sprawozdawczych,
archiwalnych  w interesie  publicznym,  do  celów badań  naukowych lub  historycznych  przez
okres niezbędny do ich wykonania.

6. Posiada  Pani/Pan  prawo do  żądania  od  administratora  dostępu  do  danych  osobowych  oraz
prawo do ich sprostowania.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania,  prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  prawo do usunięcia danych (pod warunkiem, że
dane  nie  są  już  niezbędne  do  realizacji  celów,  w  których  zostały  zebrane  i  nie  występują
nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania).

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

mailto:ochronadanych@pbw.edu.pl

