XXIII Przegląd: Mistrz Pięknego Czytania
„Zwierzyniec Mistrzów”
REGULAMIN
1. Informacje ogólne:


organizatorem konkursu jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida –

Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży, Dyskusyjne Kluby Książki;


konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z województwa lubuskiego;



konkurs dofinansowano ze środków Instytutu Książki pochodzących z dotacji celowej Ministerstwa

Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2. Cele konkursu:


utrwalanie potrzeb i nawyków czytelniczych;



uwrażliwianie na piękno żywego słowa;



kształcenie umiejętności pięknego czytania;



rozbudzanie zainteresowań literaturą dla dzieci.

3. Warunki uczestnictwa w konkursie:


Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikami konkursu są dzieci ze szkół podstawowych;



zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 6 maja br. w Bibliotece Pana Kleksa,

al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra, tel: 68 45-32-610 oraz mailowo na adres:
biblioteka.pana.kleksa@biblioteka.zgora.pl;


uczestnicy, zgłaszając się do konkursu, zobowiązani są do wypełnienia Karty Zgłoszeniowej

i dostarczenia jej do Biblioteki Pana Kleksa najpóźniej do 6 maja (włącznie);


osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą poprawnie wypełnionej i podpisanej przez

rodzica/opiekuna Karty Zgłoszeniowej, nie zostaną dopuszczone do przesłuchań;


Karta Zgłoszeniowa zawiera zgodę rodzica/opiekuna na: przetwarzanie danych osobowych

uczestników, udostępnienie Ich wizerunku dla potrzeb konkursu, umieszczenie imion i nazwisk na liście
Laureatów w Internecie i w innych materiałach promocyjnych.
4. Przebieg konkursu:


przesłuchania uczestników Przeglądu będą miały miejsce w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece

Publicznej im. C. Norwida, al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra, w dniach 15 – 30.05.2022 r. od
godz.16.00;



Przegląd przeprowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych:
- dzieci z kl. I – III szkoły podstawowej;
- dzieci z kl. IV – VI szkoły podstawowej;
- młodzież z kl. VII i VIII szkoły podstawowej;



każdy z uczestników Przeglądu wylosuje książkę, z której wybrany przez organizatora fragment będzie

musiał przeczytać na głos (teksty zostaną dobrane do poszczególnych kategorii wiekowych);


uczestnicy mają 10 minut na przygotowanie wylosowanego fragmentu, po czym prezentują go Jury;



maksymalny czas prezentacji wynosić będzie 2 minuty;



w każdej grupie wiekowej wyłonieni zostaną Mistrzowie Pięknego Czytania.



wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2022 r. w WiMBP;



dzieci organizatorów nie mogą brać udziału w konkursie;



organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie;



wszystkie sporne kwestie rozstrzyga organizator.

Terminy przesłuchań poszczególnych kategorii wiekowych zostaną umieszczone na stronie WiMBP i
Facebooku Dziecięcych Filii Biblioteki Norwida 10 maja br.
5. 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:


Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu, 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.


Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 68 41 140 00.



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.


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.


Dane pozyskiwane są od uczestnika oraz w przypadku niepełnoletniości uczestnika od jego rodzica /

opiekuna prawnego.


Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym

przepisami prawa.


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.


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.


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.


Dane osobowe uczestnika, a w przypadku niepełnoletniości uczestnika, jego rodziców / opiekunów

prawnych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

