REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO
Henryk Sienkiewicz – miłość, przygoda, historia

„POTOP”
Organizatorzy konkursu:
* Dzienny Ośrodek Młodzieżowy „W Gaju” przy Fundacji DOBRY START
w Trzebini
* Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka w Trzebini.
Cele konkursu:
1. Wzbudzenie zainteresowania klasyką literatury i historią naszej Ojczyzny
wśród trzebińskiej młodzieży.
2. Popularyzacja twórczości Henryka Sienkiewicza.
Uczestnicy konkursu:
W konkursie może brać udział młodzież terenu Gminy Trzebinia, która
nie przekroczyła 19 roku życia – czyli uczniowie starszych klas szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie imiennego zgłoszenia
do dnia 18 maja 2018 r. pocztą elektroniczną na adres organizatorów:
biuro@dobrystart.trzebinia.com

lub

czytczas@mbp.trzebinia.pl

a także wyrażenie zgody na publikację wizerunku przez uczestnika konkursu
i nauczyciela-opiekuna. Stosowne formularze (nr 1 i nr 2) znajdują się
w załączniku do regulaminu konkursu. W przypadku gdy uczestnika zgłasza
rodzic lub opiekun prawny, wystarczy wypełnienie tylko zgody na
udostepnienie wizerunku uczestnika (formularz 1). W sytuacji gdy
w zmaganiach konkursowych startuje uczestnik pełnoletni, wystarczy
wypełnić jedynie formularz nr 2. Zgodę na publikację wizerunku można przesłać
pocztą elektroniczną, w formie zeskanowanego dokumentu, którego oryginał
zostanie przekazany organizatorom w pierwszym dniu konkursu.
Zasady konkursu:
1. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach, a etap pierwszy zostanie
przeprowadzony w formie testu, który wyłoni sześcioosobową grupę
uczestników etapu drugiego.
2. Etap drugi konkursu będzie miał charakter publiczny, tzn. odpowiedzi
ustne uczestników będą prezentowane przy udziale publiczności.
3. Konkurs przebiegać będzie w trybie indywidualnym, tzn. każdy
z uczestników zbiera punkty na własne konto. O zwycięstwie decyduje
największa ilość zgromadzonych punktów.

4. NAGRODA GŁÓWNA dla zwycięzcy to TYGODNIOWY POBYT
w WARSZAWIE z atrakcyjnym programem w dniach 23 - 29 czerwca
2018 r. ufundowany przez Fundację DOBRY START. W przypadku
ponownego zwycięstwa laureata ubiegłorocznych edycji konkursu, nagroda
główna w postaci wyjazdu do Warszawy zostaje zamieniona na nagrodę
rzeczową o wartości do 500 zł (możliwe jest określenie tej nagrody).
5. Wszyscy uczestnicy rozgrywki finałowej konkursu otrzymają nagrody
książkowe ufundowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. A. Asnyka
w Trzebini – a pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.
Indywidualne podziękowania za przygotowanie młodzieży do konkursu
otrzymają również nauczyciele.
6. Przebieg poszczególnych etapów konkursu będzie następujący:
ETAP I: ELIMINACJE
Eliminacje odbędą się w dniu 22 maja 2018 r., w formie testu dla wszystkich uczestników.
Wyniki testu wyłonią 6 osób o najlepszej znajomości powieści, które przystąpią
do rozgrywki finałowej. Wyniki testu zostaną przeliczone na punkty, według zasad:
za I miejsce 6 punktów
za II miejsce 4 punkty
za III miejsce 2 punkty
od IV do VI miejsca po 1 punkcie
Otrzymane punkty za test będą stanowić bazę wyjściową do dalszych rozgrywek finałowych.
W wypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez uczestników zajmujących miejsca
IV-VI przewiduje się dogrywkę.
Eliminacje do konkursu odbędą się w siedzibie Dziennego Ośrodka Młodzieżowego
„W Gaju” w Trzebini , ul. Jana Pawła II nr 27 – w dniu 22 maja 2018 r. o godz. 16.00
ETAP II: FINAŁ
Finał konkursu odbędzie się w Dworze Zieleniewskich, dnia 25 maja 2018 r.
o godz. 17.00. Uczestnicy finału będą losować zestaw 6 pytań (2 pytania za 3 punkty,
2 pytania za 4 punkty, 2 pytania za 5 punktów) i będą odpowiadać w losowanej wcześniej
kolejności. Czas na zakończenie wszystkich odpowiedzi ustala się na 10 minut.
W przypadku uzyskania przez uczestników jednakowej ilości punktów, o kolejności
rozstrzygnie dogrywka, polegająca na losowaniu i odpowiedzi na kolejny zestaw pytań.

Przydatna bibliografia:
Henryk Sienkiewicz – „POTOP"
Dane kontaktowe organizatorów:
* Dzienny Ośrodek Młodzieżowy „W Gaju”
32-540 Trzebinia, ul. Jana Pawła II, nr 27
tel. 32 711 71 60
e-mail: biuro@dobrystart.trzebinia.com
* Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka w Trzebini
32-540 Trzebinia, ul. Narutowicza 10
tel. 32 6121 398 w. 104 (Czytelnia Informatorium Regionalne)
e-mail: czytczas@mbp.trzebinia.pl

Załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu pod nazwą:
„Henryk Sienkiewicz – miłość, przygoda, historia . Trylogia T. 2 -„POTOP”
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

………………………………………......................................................................
imię i nazwisko uczestnika

przez Fundację „Dobry Start” w Trzebini oraz Miejską Bibliotekę Publiczną im. A. Asnyka
w Trzebini w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu pod nazwą: „Henryk Sienkiewicz – miłość,
przygoda, historia . Trylogia T. 2 -„POTOP” zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z pózn. zm.).
* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia go
jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631
z póz. zm).
Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii,
danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w publikacjach
na portalach internetowych zarządzanych przez Fundację „Dobry Start” w Trzebini oraz Miejską Bibliotekę
Publiczną im. A. Asnyka w Trzebini. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo.
* Akceptuję regulamin konkursu.
Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że:
- Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. Konkursu,
- Podanie danych jest dobrowolne.
- Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych.
- Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Dobry Start” w Trzebini oraz Miejska Biblioteka
Publiczna im. A. Asnyka w Trzebini. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych
osobowych.
- Dane osobowe mogą zostać udostępnione tylko w celach związanych z Konkursem
i będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie
przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu
o wyrażone zgody.

……………………………….………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

* Zaznaczyć właściwe

Załącznik nr 2
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela-opiekuna
lub pełnoletniego uczestnika konkursu „Henryk Sienkiewicz – miłość, przygoda, historia” .
Trylogia T. 2 -„POTOP”
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

……………………………………….....................................................................................
imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna lub pełnoletniego uczestnika konkursu

przez Fundację „Dobry Start” w Trzebini oraz Miejską Bibliotekę Publiczną im. A. Asnyka w Trzebini w celu
organizacji i przeprowadzenia konkursu pod nazwą: „Henryk Sienkiewicz – miłość, przygoda, historia” .
Trylogia T. 2 -„POTOP”, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z pózn. zm.).
* Wyrażam zgodę na otrzymywanie poprzez e-mail informacji związanych z Konkursem.
* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 90
poz. 631 z póz. zm).
Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii,
danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca pracy w publikacjach na portalach
internetowych zarządzanych przez Fundację „Dobry Start” oraz Miejską Bibliotekę Publiczną im. A. Asnyka
w Trzebini. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo.
* Akceptuję regulamin konkursu.
Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że:
- Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu.
- Podanie danych jest dobrowolne.
- Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych.
- Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Dobry Start” w Trzebini oraz Miejska Biblioteka
Publiczna im. A. Asnyka w Trzebini Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych
osobowych.
- Dane osobowe mogą zostać udostępnione tylko w celach związanych z konkursem
i będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie
przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu
o wyrażone zgody.

………………………………………………….……………….
Data i podpis nauczyciela-opiekuna lub pełnoletniego uczestnika

* Zaznaczyć właściwe

