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Potyczki Małego Czytelnika (2019 r.) - konkurs czytelniczy 

 

 

REGULAMIN    

§ 1 

Informacje ogólne 
1. Potyczki Małego Czytelnika to konkurs czytelniczy skierowany do uczniów klas 

1-3 szkół podstawowych z Powiatu Leskiego. Uczniowie wypożyczają w 

bibliotece szkolnej lub bibliotece publicznej (miejskiej, gminnej, filii) książki z 

listy konkursowej.  

Tegoroczny konkurs będzie dotyczył następujących książek:  

 Krystyna Drzewiecka Piątka z Zakątka. 

 Maria Krűger Karolcia. 

 Elżbieta Zubrzycka O zajączku Filipie, który ze strachu dokonał wielkich 

czynów. 

Bibliotekarka organizuje sprawdzian z przeczytanych książek – można to zrobić od 

razu dla wszystkich chętnych dzieci w formie testu. W drużynowym finale weźmie 

udział po troje dzieci z danej biblioteki, które najlepiej napisały test znajomości 

wybranych książek. 

2. Celem konkursu jest: 

 promowanie czytelnictwa i kreowanie mody na czytelnictwo; 

 kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy; 

 rozbudzanie umiejętności poszukiwań literackich i zainteresowania literaturą; 

 promowanie twórczości dziecięcej; 

 rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie wyszukiwania informacji, 

kojarzenia faktów, zdolności językowych. 

3. Organizatorem konkursu Potyczki Małego Czytelnika jest Powiatowa  

i Miejska Biblioteka Publiczna w Lesku.  

4. Do konkursu mogą się zgłosić szkoły podstawowe i biblioteki publiczne  

z terenu Powiatu Leskiego. 

5. Uczniowie biorący udział w konkursie wypełniają Kartę Zgłoszenia (załącznik nr 1 

do niniejszego regulaminu). Karta zawiera podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

dziecka wyrażający zgodę na udział w Konkursie. Brak Karty Zgłoszenia będzie 

równoznaczny z brakiem możliwości udziału w konkursie.  

§ 2 

Przebieg konkursu 
Konkurs przebiega w dwóch etapach:  

 pierwszy – testowy, odbywa się w bibliotece szkolnej lub publicznej  

w miejscu zamieszkania ucznia, 

 drugi – finał powiatowy, odbywa się w Bibliotece Publicznej w Lesku. 

 

ETAP PIERWSZY 

1. Etap pierwszy konkursu rozpoczyna się 1 marca 2019 r. i trwa do 19 kwietnia 

2019 r.  
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2. Biblioteka/szkoła biorąca udział w konkursie otrzymuje testy wraz  

z kluczami odpowiedzi. 

3. Celem pierwszego etapu jest wyłonienie trójki finalistów, którzy indywidualnie 

zebrali największą sumę punktów.  

4. Uczestnicy konkursu mogą zdobywać punkty poprzez przeczytanie 

proponowanych książek i rozwiązywanie przygotowanych do nich testów.  

5. Testy zawierają pytania dotyczące treści książki oraz pytania interdyscyplinarne, 

związane tematycznie z daną książką. 

6. Maksymalnie można zdobyć 15 punktów . 

7. Uczniowie mogą się zgłaszać do swojej biblioteki od 1 marca do 19 kwietnia  

2019 r. Następnie wszyscy zgłoszeni są powiadomieni o teście ze znajomości 

książek. Do finału powiatowego zakwalifikują się po 3 osoby z każdej 

biblioteki/szkoły z najwyższą liczbą punktów.  

 

ETAP DRUGI – FINAŁ. 

1. W turnieju finałowym mogą wziąć udział tylko te dzieci, które brały udział  

w pierwszym etapie konkursu.  

2. Finał przeprowadzony zostanie ok. 7 maja 2019 r. w Powiatowej i Miejskiej 

Bibliotece Publicznej w Lesku, ul. Piłsudskiego 4. Uczestnicy finału proszeni są o 

przybycie na turniej wraz z rodzicami/opiekunami, osobami które będą ich 

dopingować oraz pomagać w realizacji niektórych zadań. Finał będzie miał formę 

drużynowych potyczek literackich.  

3. W finale konkursu drużyny pracują wspólnie, a punkty otrzymuje drużyna.  

4. Mile widziane jest przebranie za bohatera omawianych książek, za najlepsze stroje 

jury przyznaje drużynie punkty. 

5. Uczestnicy będą odpowiadać na pytania związane z treścią książek konkursowych. 

6. Dojazd na finał odbywa się na koszt uczestników. 

7. Decyzje komisji konkursowej dotyczące wyników finału są nieodwołalne. 

§ 3 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowa i Miejska Biblioteka 

Publiczna w Lesku. 

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@biblioteka.lesko.pl  

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu, jego 

dokumentacji oraz ogłoszeniem wyników, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i zgodnie 

z treścią „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. 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 ,,ogólnym 

rozporządzeniem o ochronie danych”.  

4. Dane osobowe podawane są przez uczestników konkursu dobrowolnie, jednakże 

odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w 

konkursie.  

mailto:iod@biblioteka.lesko.pl


3 

 

5. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa, inaczej jest to dozwolone na podstawie odrębnie 

wyrażonej zgody.  

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z 

wymienionych powyżej celów przetwarzania, z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach 

archiwalnych.  

7. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8. Uczestnik konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych.  
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

POTYCZKI MAŁEGO CZYTELNIKA LESKO 2019 

 Zgoda rodziców/opiekunów prawnych 

 

 

Imię i nazwisko .......................................................................................................................... 

Nazwa szkoły ............................................................................................................................. 

 

Oświadczenie: 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Lesku danych osobowych mojego dziecka  

………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

w związku z jego uczestnictwem w Konkursie Potyczki Małego Czytelnika.  

 

Równocześnie wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystanie 

wizerunku dziecka zarejestrowanego podczas powyższej imprezy. 

 

Celem przetwarzania w/w danych osobowych przez Powiatową i Miejską Bibliotekę 

Publiczną w Lesku jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych, upowszechnianie wiedzy i kultury 

oraz promowanie działalności. 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
............................................................................... 

(data i odręczny podpis rodzica lub opiekuna 

prawnego uczestnika konkursu) 

 

 


