
Regulamin IV Miejskiego Konkursu Czytelniczego
„Książkowe mole w naszej szkole”

1. Organizator  konkursu  Książkowe  mole  w  naszej  szkole jest  Szkoła  Podstawowa  z
Oddziałami Integracyjnymi nr 14  im. Adama Mickiewicza w Zabrzu przy ul. Gdańskiej 10.

2. Konkurs Książkowe mole w naszej szkole jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII szkół
podstawowych na terenie miasta Zabrze.

3. Konkurs odbywa się w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom.

4. Celami konkursu są:

 kształcenie wrażliwości na odbiór słowa pisanego;
 rozbudzanie  zainteresowań  czytelniczych  promujących  pozytywne  wzorce

zachowań, budujących pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie;
 zachęcanie i mobilizowanie uczniów do regularnego czytania;
 kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt z literaturą;
 właściwe zagospodarowanie wolnego czasu;
 wspieranie rozwoju intelektualnego i moralnego dziecka;
 rozwijanie wyobraźni;
 pogłębianie więzi między rodzicami i dzieckiem;
 propagowanie idei czytania wśród rodzin;
 popularyzacja rodzinnego spędzania czasu wolnego.

5. Konkurs odbywać się będzie w dwóch etapach:

I etap – pisemny w formie testu, który będzie się składał z dwóch części: 1 cz. to znajomość
biografii  autorki  oraz  cyklu  „Jeżycjada”,  2  cz.  –  znajomość  treści  książek  podanych  w
punkcie 11. Regulaminu.
II  etap  – ustny;  drużyny zakwalifikowane  do tego etapu będą  odpowiadały  ustnie  na  12
pytań. 

6. Uczestnicy –  do  konkursu  może  przystąpić  drużyna  dwuosobowa:  uczeń  wraz  z  jedną
(starszą od siebie) osobą z rodziny (np. mama, tata, babcia, dziadek, wujek, ciocia, starsza
siostra lub brat, kuzyn, kuzynka ). Drużyna wspólnie rozwiązuje jeden arkusz konkursowy.

7. Zasady oceniania: za każdą poprawną odpowiedź w  I etapie konkursu drużyna otrzymuje
punkty zgodnie z informacją umieszczoną przy zadaniu. 

Do II etapu (ustnego) przechodzi 10 najlepszych drużyn.

W  II etapie drużyny losują kolejno pytania, które podzielone są wg stopnia trudności – za
1pkt., 3 pkt. lub za 5 punktów. 

Punkty z obu etapów sumują się.  Jeżeli  po zakończeniu etapu drugiego suma wszystkich
punktów drużyn będzie jednakowa, zostaną przyznane miejsca równorzędne. 

8. Terminarz konkursu: konkurs będzie się odbywać w godzinach popołudniowych w Szkole
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14  im. Adama Mickiewicza w Zabrzu przy ul.
Gdańskiej 10:

I etap konkursu (część pisemna) odbędzie się 20 marca 2020 r. o godz. 1700 – czas trwania
I etapu konkursu – 60 minut.

II etap (część ustna) zostanie przeprowadzony 3 kwietnia 2020 r. o godz. 1700.  
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Wyniki  etapu  I oraz  informacja  o  drużynach  zakwalifikowanych  do  etapu  II  zostaną
przekazane drogą mailową do 27 marca 2020 r. 

9. Zgłoszenie do konkursu – swój udział w konkursie należy zgłosić, wypełniając formularze
(załączniki nr 1 i nr 2) i przesyłając je zgodnie z zasadami bezpieczeństwa przetwarzania
danych osobowych w formie wiadomości e-mail na adres: b.radomska@sp14.zabrze.pl lub
złożyć osobiście w sekretariacie szkoły (ul. Gdańska 10, tel. 32 271 61 80)  do dn. 28 lutego
2020 r. 

10. Szkoła może zgłosić do konkursu dowolną liczbę drużyn. 

11. Nagrody – dyplomy oraz nagrody rzeczowe otrzymają trzy najlepsze drużyny, przewidziane
są również wyróżnienia oraz podziękowania dla nauczycieli.

12. Informujemy, że podczas finału przewiduje się możliwość utrwalania wizerunku uczestników
w  postaci  zdjęć  i/lub  nagrań  audiowizualnych.  Każda  osoba  podejmująca  decyzję  o
uczestniczeniu  w  wydarzeniu,  przyjmuje  do  wiadomości,  że  jej  wizerunek  ujęty  jako
szczegół  większej  całości,  może  zostać  rozpowszechniony  w  sposób  nieodpłatny  i
nieograniczony w czasie w rozumieniu   art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych

13. Ogłoszenie wyników konkursu: zdjęcia z II etapu konkursu wraz z imionami i nazwiskami
laureatów zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatora.

14. Zakres materiału obowiązujący do konkursu:

 Małgorzata Musierowicz „Nutria i Nerwus”
 Małgorzata Musierowicz „Córka Robrojka”
 Małgorzata Musierowicz „Imieniny”       
 Informacje dotyczące biografii Małgorzaty Musierowicz oraz cyklu „Jeżycjada”,

przede wszystkim strony internetowe: 
 http://www.musierowicz.com.pl/
 https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82gorzata_Musierowicz
 https://www.akapit-press.com.pl/
 http://qlturka.pl/2015/12/08/rodzinny-duet-wywiad-z-malgorzata-

musierowicz-i-emilia-kieres-matka-i-corka/

15. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

16. Zgłoszenie  udziału  w konkursie  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  na  przetwarzanie  danych
osobowych uczestników konkursu oraz ich opiekunów (imię, nazwisko, klasa, adres e-mail,
numer  telefonu,  szkoła)  w  celu  organizacji  i  właściwego  przebiegu  wydarzenia  oraz
archiwizacji koniecznych dokumentów dot. konkursu.

17. Ochrona Danych Osobowych: 

Administratorem  Państwa  danych  osobowych  (dalej  jako:  „Administrator")  jest  Szkoła
Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14  im. Adama Mickiewicza w Zabrzu przy ul.
Gdańskiej 10. 

Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych  nadzorującego  prawidłowość
przetwarzania  danych  osobowych,  z  którym  można  skontaktować  się  za  pośrednictwem
adresu e-mail: natalia@informatics.jaworzno.pl.

Dane przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia RODO*, czyli na
podstawie  dobrowolnej  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w ściśle  określonym
celu, wskazanym poniżej.
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Dane  przetwarzane  są  w  celu  wzięcia  przez  Panią/Pana  lub  Państwa  dziecko  udziału  w
konkursie,  obsługi  uczestników  konkursu  oraz  zapewnienia  prawidłowej  organizacji
konkursu, w tym rozliczenia konkursu, prowadzenia dokumentacji związanej z konkursem,
jak również jej  archiwizacji  oraz promocji  konkursu i  będą przechowywane do momentu
wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w
zakresie realizacji na Państwa rzecz usług. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany w tym również profilowane.  

Informujemy,  że  przysługują  Państwu  następujące  prawa  dotyczące  danych  osobowych:
dostępu  do  danych  osobowych,  sprostowania  lub  uzupełniania  danych  osobowych,
ograniczenia  przetwarzania  danych,  usunięcia  danych,  przeniesienia  danych  osobowych,
prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie,  wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem – ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

*RODO – Rozporządzenie 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  (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)

18. Wszelkich  informacji  udzielają  osoby  odpowiedzialne  za  organizację  konkursu  –
p.Aleksandra Nocoń, p.Bożena Radomska 
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