
Załącznik nr 1  
do Zarządzenia 24/2022 Dyrektora BP w Tarnowie  
z dnia 27 kwietnia 2022 r 

 

REGULAMIN KONKURSU  

NA NAJCIEKAWSZĄ AKCJĘ PROMUJĄCĄ CZYTELNICTWO 2022 

 

1. Organizator:  

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie Filia w Dąbrowie Tarnowskiej 

Ul. Polna 13 

33-200 Dąbrowa Tarnowska 

e-mail: dabrowat@bpt.edu.pl 

tel. 14 642 23 37 

Osoba do kontaktu: Agata Obara-Giera 

e-mail: aoba@bpt.edu.pl 

 

2. Cele Konkursu: 

 wyłonienie najciekawszej akcji promującej czytelnictwo; 

 zaangażowanie dzieci i młodzieży do promocji czytelnictwa, propagowanie 

mody na czytanie; 

 rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży; 

 popularyzacja twórczego spędzania wolnego czasu; 

 rozwijanie umiejętności technologiczno-informacyjnych nauczycieli; 

 popularyzacja biblioteki w środowisku lokalnym. 

3. Zasady uczestnictwa 

 Konkurs skierowany jest do nauczycieli wszystkich etapów nauczania, 

pracujących na terenie powiatu dąbrowskiego. 

 Zadaniem uczestnika konkursu jest zebranie grupy uczniów i zaangażowanie 

jej w akcję promującą czytelnictwo. Uczestnik ma do wyboru jedną z podanych 

form:  

 challenge (forma zabawy polegająca na wyznaczeniu pewnego zadania 

i zaangażowaniu jak najwięcej osób w jego wykonanie),  

 happening  (zorganizowane wydarzenie ograniczone czasowo, mające 

swoją dramaturgię tworzącą logiczną narrację lub zestaw znaków: 

haseł, obrazów, gestów, przedmiotów, postaci w przestrzeni)  

 kampania informacyjna. 

 Warunkiem uczestnictwa jest przeprowadzenie w dniach 8-15 maja akcji 

promującej czytelnictwo, a następnie przygotowanie i zamieszczenie na 

stronie internetowej szkoły relacji z przeprowadzonej akcji                                   

z zaznaczeniem, że działania były podejmowane w ramach udziału                        

w Konkursie na Najciekawszą Akcję Promującą Czytelnictwo 2022.  
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4. Zgłoszenia: 

 formularz zgłoszeniowy oraz wymagane zgody (Załącznik 1) w formie skanu            

i link do relacji należy wysłać drogą mailową na adres: dabrowat@bpt.edu.pl 

do 20 maja 2022 r.  

5. Kryteria oceny prac: 

 pomysłowość, oryginalność i oprawa artystyczna zorganizowanej akcji; 

 zasięg prowadzonych działań; 

 forma relacji. 

6. Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody: 

 o wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana przez organizatora 

Komisja Konkursowa; 

 decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich 

odwołanie; 

 w Konkursie przewidziano nagrodę główną i dwa wyróżnienia. Dla zwycięzcy 

przygotowano statuetkę „Nauczyciel Promujący Czytelnictwo” oraz nagrody 

rzeczowe. Osoby wyróżnione otrzymają certyfikaty i nagrody rzeczowe; 

 rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się 24 maja 2022 r. w siedzibie Biblioteki 

Pedagogicznej w Tarnowie Filii w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Polna 13; 

 lista laureatów zostanie opublikowana na stronie biblioteki oraz w mediach 

społecznościowych (Facebook); 

 odbiór nagród przez laureatów odbędzie się w siedzibie organizatora,                       

o terminie laureaci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub mailową. 

8. Uwagi końcowe 

 Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez 

organizatora do celów organizacyjnych. Informacje o zasadach przetwarzania 

danych osobowych w ramach Konkursu przedstawione są w klauzuli 

informacyjnej dołączonej do formularza zgłoszeniowego. 

 Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian                         

w regulaminie z wyłączeniem warunków uczestnictwa w Konkursie. 
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Załącznik nr 1 

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu na najciekawszą akcję promującą czytelnictwo 2022 

 

Proszę wypełnić wszystkie pola 

Imię i nazwisko uczestnika  

E-mail  

Telefon  

Nazwa szkoły  

Krótki opis przeprowadzonej 

akcji (Co? Gdzie? Kiedy?) 

 

 

 

 

 

 

Ilość zaangażowanych osób  

Link do relacji  

 

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu nr telefonu, 

adresu e-mail, w celu kontaktu z uczestnikiem w sprawach realizacji Konkursu na najciekawszą akcję 

promującą czytelnictwo 2022. 

 

Data                                                                                                                               Podpis 

…………………………                                                                                  ………………………… 

Oświadczam, że posiadam stosowne zgody na wykorzystanie wizerunku osób małoletnich 

wykorzystanych w relacji przedstawionej Komisji Konkursowej w ramach przeprowadzanego Konkursu 

na najciekawszą akcję promującą czytelnictwo 2022. 

 

Data                                                                                                                               Podpis 

…………………………                                                                                  ………………………… 

Oświadczam, że wyrażam/ nie wyrażam* zgody na przetwarzanie mojego wizerunku na zdjęciach 

promocyjnych udostępnianych na stronach internetowych Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie oraz    

w mediach społecznościowych (Facebook) w ramach przeprowadzanego Konkursu na najciekawszą 

akcję promującą czytelnictwo 2022. 

 

Data                                                                                                                               Podpis 

…………………………                                                                                  ……………………………. 



*niepotrzebne skreślić 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Konkursie na 

najciekawszą akcję promującą czytelnictwo 2022 

Zgodnie z: 

Rozporządzeniem 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 (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - RODO 

- Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie, 

ul. Nowy Świat 30, 33-100 Tarnów. 

- Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać u Inspektora Ochrony 

Danych pod numerem telefonu 14 621 73 90 lub pisząc na adres e_mail: iod@bpt.edu.pl. 

- Celem przetwarzania jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu na Najciekawszą Akcję 

Promującą Czytelnictwo 2022 oraz zapis jego przebiegu w celach dokumentacyjnych, 

edukacyjnych i promocyjnych na stronach internetowych Biblioteki Pedagogicznej                        

w Tarnowie. 

- Podstawą prawną przetwarzania jest uzyskanie zgody na podanie danych osobowych (art. 

6 ust 1 lit a RODO).  

- Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

-Dane osobowe nie są transferowane do państw trzecich oraz organizacji 

międzynarodowych. 

- Dane osobowe będą gromadzone przez okres 2 lat oraz przez okres wymagany przepisami 

prawa dotyczącymi archiwizowania dokumentów. 

- Uczestnik ma prawo do dostępu do danych osobowych (art.15 Rozporządzenia), do ich 

sprostowania (art.16 Rozporządzenia), usunięcia (art.17 Rozporządzenia), ograniczenia 

przetwarzania (art.18 Rozporządzenia), wniesienia sprzeciwu wobec dalszego 

przetwarzania, prawo przenoszenia danych (art.20 Rozporządzenia). 

- Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność          

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

- Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

- Podanie danych osobowych w celu uczestnictwa jest dobrowolne, ale niezbędne do 

uczestnictwa w Konkursie. 

- Dane osobowe nie będą profilowane. 

 


