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Regulamin Konkursu Internetowego 
„Fantastyka nie jest mi obca” 

 

1 ORGANIZATOR 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 4 

85-094 Bydgoszcz 

tel. 52 341 19 84 

pbw.bydgoszcz.pl 

2 CEL GŁÓWNY: 

Popularyzacja wśród uczniów „Roku Stanisława Lema” poprzez przybliżenie dokonań 
najwybitniejszego polskiego futurologa i twórcy science fiction, jednego z 
najważniejszych i najbardziej docenionych na świecie polskich pisarzy. 

3 CELE SZCZEGÓŁOWE: 

1. Kształcenie umiejętności świadomego odbioru utworów literackich i tekstów 
kultury na różnych poziomach: dosłownym, metaforycznym, symbolicznym, 
aksjologicznym. 

2. Rozwijanie zdolności dostrzegania wartości etycznych i moralnych w literaturze w 
dobie rewolucji naukowo-technicznej oraz umiejętności odnoszenia ich do 
realnego życia jednostki i całego świata. 

3. Kształtowanie różnorodnych postaw czytelniczych: od spontanicznego czytania do 
odbioru opartego na podstawach naukowych. 

4. Kształcenie postawy szacunku dla dokonań czołowego, polskiego pisarza science 
fiction oraz przeszłości i tradycji literackiej jako podstawy tożsamości narodowej. 

5. Zachęcanie do rozwijania swoich zainteresowań literackich i wiedzy poprzez 
udział w konkursie. 

6. Rozwijanie umiejętności rzetelnego korzystania ze źródeł wiedzy. 

7. Umacnianie postawy poszanowania dla cudzej własności intelektualnej. 

8. Rozwijanie umiejętności samodzielnego docierania do informacji, dokonywania 
ich selekcji, syntezy i wartościowania. 

9. Rozwijanie umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną 
w poszukiwaniu, porządkowaniu i wykorzystywaniu pozyskanych informacji. 

http://www.pbw.bydgoszcz.pl/
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4 UCZESTNICY KONKURSU: 

Konkurs ma charakter ponadregionalny. Skierowany jest do uczniów szkół 

ponadpodstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz spoza województwa, 

zainteresowanych tematyką konkursu. 

5 TERMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu 

internetowym zamieszczonym na stronie organizatora pod adresem 

pbw.bydgoszcz.pl/konkurs-o-lemie. 

2. Konkurs składa się z jednego etapu. Formularz z pytaniami i danymi 

osobowymi zostanie udostępniony 01.03.2021 roku. Ostateczny termin 

przesłania odpowiedzi upływa 14.03.2021 roku. 

3. Uczestnik odpowiada  na pytania typu zamkniętego i otwartego. W przypadku 

zdobycia takiej samej liczby punktów przez kilku uczestników, wygrywa ta 

osoba, która pierwsza prześle odpowiedzi. 

4. Każdy uczestnik może przystąpić do konkursu tylko jeden raz. 

6 WYNIKI KONKURSU 

1. Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny przesłanych 

odpowiedzi oraz przyzna nagrody rzeczowe. 

2. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie lub drogą 

mailową. Rezultaty zostaną też ogłoszone na stronach internetowych: 

pbw.bydgoszcz.pl, portalu edupolis.pl do 23.03.2021 roku. 

7 NAGRODY 

1. Uczniowie, którzy zostaną laureatami, otrzymają nagrody za zajęcie I, II i III 

miejsca. 

2. Komisja konkursowa przyzna wyróżnienia. 

3. Termin wręczenia nagród zostanie podany na stronie internetowej organizatora. 

4. Warunkiem otrzymania nagrody przez laureatów konkursu jest dostarczenie do 

organizatora zgody podpisanej przez rodziców/opiekunów (załącznik nr 1) . 

8 TEMATYKA KONKURSU 

Pytania Konkursu dotyczą faktów z życia i twórczości Stanisława Lema. 

https://pbw.bydgoszcz.pl/konkurs-o-lemie
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9 INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH 

1. Administratorem danych osobowych podanych przez uczestnika konkursu jest: 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy 

z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4, 85-094 Bydgoszcz, telefon/fax: 

52 341 19 84, e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl  

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda rodziców lub 

opiekunów uczestnika konkursu (RODO art. 6 ust.1 a). 

3. Celem gromadzenia danych jest organizacja niniejszego konkursu i ewentualne 

wykorzystanie danych w celu przekazania nagród. 

4. Dane osobowe nie będą udostępnianie innym odbiorcom. 

5. Okres przechowywania danych osobowych określono na czas trwania 

konkursu, do momentu wyłonienia zwycięzców i wręczenia nagród. 

6. Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych 

osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a także wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem regulaminowym udziału w 

konkursie. 

10 UWAGI DODATKOWE 

1. Rozstrzygnięcie komisji konkursowej jest ostateczne i od werdyktu nie 

przysługuje odwołanie. 

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do 

wykorzystania swojego wizerunku związanego z udziałem w uroczystości 

wręczenia nagród (zdjęcia zamieszczone na stronach internetowych i mediach 

społecznościowych organizatora oraz portalu edupolis.pl). 

3. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia 

Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie 

wyłączone z Konkursu. 

5. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści 

niniejszego Regulaminu. 

 

Osoba odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Małgorzata Lewandowska-Pyż  

Telefon: 52 340 01 40 

 

mailto:pbw@pbw.bydgoszcz.pl

