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Regulamin Międzyszkolnego Konkursu
na Recenzję Książki pn. „Czyta-My!”

§1

1. Organizatorem  Międzyszkolnego  Konkursu  na  Recenzję  Książki  pn.  „Czyta-My!”  jest

Biblioteka I LO w Toruniu.

2. Konkurs  organizowany  jest  w  ramach  realizacji  Narodowego  Programu  Rozwoju

Czytelnictwa 2.0.

3. W  konkursie  mogą  uczestniczyć  obecni  uczniowie  oraz  tegoroczni  absolwenci  szkół

ponadpodstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego.

4. Cele konkursu: 

a. promowanie czytelnictwa wśród młodzieży;

b. uwrażliwienie na wartości estetyczne literatury; 

c. kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia i wyrażania własnej opinii;

d. pobudzenie twórczego działania młodzieży;

e. nauka aktywnego uczestniczenia w kulturze.

§2

1. Konkurs polega na napisaniu recenzji dowolnej książki, wybranej przez uczestnika.

2. Prace konkursowe powinny spełniać następujące warunki:

a. recenzja powinna mieć tytuł;

b. rozmiar tekstu: min. 2000, max. 3500 znaków ze spacjami;

c. czcionka: Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5;

d. format pliku: pdf;

e. nazwa pliku: imię i nazwisko autora recenzji;

f. tekst  powinien  być  autorską  pracą  uczestnika,  wcześniej  niepublikowaną

i niezgłoszoną do innego konkursu.

3. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną recenzję.

4. Prace należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres biblioteka@1lo.torun.pl.

5. Termin przesyłania prac upływa 12 czerwca 2022.
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§3

1. Wraz z plikiem z recenzją należy załączyć w mailu skany trzech dokumentów (ich wzory

znajdują się w załącznikach do niniejszego regulaminu):

a. formularz zgłoszeniowy   – zał. 1.;

b. w przypadku uczestnika  niepełnoletniego   –  zał.  2.  (zgoda rodzica  lub  opiekuna

prawnego na udział w konkursie i na opublikowanie zgłoszonej pracy oraz zgoda

na przetwarzanie danych osobowych;

c. w  przypadku  uczestnika  pełnoletniego:   – zał.  3.  (zgoda  na  opublikowanie

zgłoszonej pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

d. zgoda nauczyciela prowadzącego   na przetwarzanie danych osobowych – zał. 4.

§4

1. Spośród przesłanych recenzji Jury Konkursowe wyłoni najlepsze prace. 

2. Podczas oceny zgłoszonych tekstów Jury będzie brało pod uwagę: 

a. obecność elementów charakterystycznych dla formy recenzji;

b. oryginalność, pomysłowość i rzetelność prezentowanych opinii;

c. poprawność językową, stylistyczną i ortograficzną.

3. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody książkowe, zakupione ze środków Narodowego

Programu  Rozwoju  Czytelnictwa  2.0,  a  wszyscy  uczestnicy  i  nauczyciele  prowadzący

otrzymają dyplomy. 

4. Wyniki  konkursu  zostaną  ogłoszone  20  czerwca  2022  na  stronie  internetowej

Biblioteki I LO (www.biblioteka1lotorun.wordpress.com).

5. Wszelkie  pytania  związane  z  konkursem  prosimy  kierować  na  adres

biblioteka@1lo.torun.pl. 
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Załącznik 1.

Formularz zgłoszeniowy

dla uczestników Międzyszkolnego Konkursu na Recenzję Książki

pn. „Czyta-My!”

Imię i nazwisko uczestnika

Klasa

Adres mailowy uczestnika

Nazwa szkoły

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

Adres mailowy nauczyciela prowadzącego

Imię i nazwisko autora recenzowanej książki

Tytuł recenzowanej książki
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Załącznik 2. (dla uczestników niepełnoletnich – wypełnia rodzic lub opiekun prawny)

Zgoda na udział w konkursie oraz na opublikowanie recenzji

zgłoszonej do Międzyszkolnego Konkursu na Recenzję Książki

pn. „Czyta-My!”

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………....

w  Międzyszkolnym Konkursie na Recenzję Książki pn. „Czyta-My!” oraz (w przypadku zdobycia

nagrody  lub  wyróżnienia)  na  opublikowanie  na  stronie  internetowej  Biblioteki  I  LO  w  Toruniu

(www.biblioteka1lotorun.wordpress.com) recenzji zgłoszonej przez moje dziecko do konkursu.

…………………………………………………….
(miejscowość, data, podpis rodzica / opiekuna prawnego)

______________________________________________________________________________

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  mojego  dziecka

………………………………………………………  w  związku  z  udziałem  w  Międzyszkolnym

Konkursie na Recenzję „Czyta-My!” w zakresie:

a.  kontaktu mailowego między organizatorem a uczestnikiem w celach organizacyjnych

(imię i nazwisko, szkoła, adres e-mail);

b.  publikacji  wyników  konkursu  oraz  ewentualnej  publikacji  tekstu  recenzji  na  stronie

internetowej Biblioteki I  LO w Toruniu (www.biblioteka1lotorun.wordpress.com) (imię i nazwisko,

szkoła).

 ………………………………………………
(miejscowość, data, podpis rodzica / opiekuna prawnego)

http://www.biblioteka1lotorun.wordpress.com/
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Załącznik 3. (dla uczestników pełnoletnich – wypełnia uczestnik)

Zgoda na opublikowanie recenzji

zgłoszonej do Międzyszkolnego Konkursu na Recenzję Książki

pn. „Czyta-My!”

Wyrażam  zgodę  na  opublikowanie  na  stronie  internetowej  Biblioteki  I  LO  w  Toruniu

(www.biblioteka1lotorun.wordpress.com) mojej recenzji zgłoszonej do Międzyszkolnego Konkursu

na Recenzję Książki „Czyta-My!” (w przypadku zdobycia nagrody lub wyróżnienia).

…………………………………………………….
(miejscowość, data, podpis pełnoletniego uczestnika)

______________________________________________________________________________

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  związku  z  udziałem

w Międzyszkolnym Konkursie na Recenzję „Czyta-My!” w zakresie:

a.  kontaktu mailowego między organizatorem a uczestnikiem w celach organizacyjnych

(imię i nazwisko, szkoła, adres e-mail);

b. opublikowania wyników konkursu oraz ewentualnej publikacji tekstu recenzji na stronie

internetowej Biblioteki I  LO w Toruniu (www.biblioteka1lotorun.wordpress.com) (imię i nazwisko,

szkoła).

 ………………………………………………
(miejscowość, data, podpis pełnoletniego uczestnika)

http://www.biblioteka1lotorun.wordpress.com/
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Załącznik 4. (wypełnia nauczyciel prowadzący)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  związku  z  udziałem

ucznia/uczniów w Międzyszkolnym Konkursie na Recenzję „Czyta-My!” w zakresie:

a.  kontaktu  mailowego  między  organizatorem  a  nauczycielem  prowadzącym  w  celach

organizacyjnych (imię i nazwisko, szkoła, adres e-mail);

b. opublikowania wyników konkursu oraz ewentualnej publikacji tekstu recenzji na stronie

internetowej Biblioteki I  LO w Toruniu (www.biblioteka1lotorun.wordpress.com) (imię i nazwisko,

szkoła).

 ………………………………………………
(miejscowość, data, podpis nauczyciela prowadzącego)

http://www.biblioteka1lotorun.wordpress.com/
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Klauzula RODO

dla uczestników Międzyszkolnego Konkursu na Recenzję Książki

pn. „Czyta-My!”

Informujemy:

1.  Administratorem  danych  osobowych  uczestnika  konkursu  oraz  nauczycieli  prowadzących,

w rozumieniu przepisów rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z 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

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), art. 4 i 18 ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479), jest Biblioteka I LO w Toruniu z siedzibą w Toruniu przy ul. Zaułek

Prosowy 1; kontakt: biblioteka@1lo.torun.pl.

2. Dane osobowe osób biorących udział w konkursie będą przetwarzane w celu:

a.  kontaktu  mailowego  między  organizatorem  a  uczestnikami  oraz  nauczycielami

prowadzącymi w celach organizacyjnych (imię i nazwisko, szkoła, adres e-mail);

b. opublikowania wyników konkursu oraz ewentualnej publikacji tekstu recenzji na stronie

internetowej Biblioteki I  LO w Toruniu (www.biblioteka1lotorun.wordpress.com) (imię i nazwisko,

szkoła).

3.  Podstawą  prawną  przetwarzania  danych  osobowych  w  tej  sytuacji  jest  udzielona  zgoda

(załącznik 2., 3. lub 4. regulaminu konkursu).

4. Dane osobowe uczestników konkursu oraz nauczycieli prowadzących nie będą udostępniane

podmiotom trzecim.

5. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika konkursu lub nauczyciela

prowadzącego  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  lub  upływu  okresu  przedawnienia

roszczeń.

6. Uczestnikom konkursu oraz nauczycielom prowadzącym przysługuje prawo dostępu do swoich

danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub

prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.
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