
REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO 

„CUDOWNA METAMORFOZA SCROOGE’A –  

MAGICZNA MOC ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA. 

OPOWIEŚĆ WIGILIJNA KAROLA DICKENSA” 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

. 

 

I. Organizator 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach,  

ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice. 

 

II. Uczestnicy 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych województwa 

śląskiego. 

 

III. Cele konkursu: 

1. Zachęcanie uczniów do czytania i zdobywania wiedzy. 

2. Popularyzacja wartościowej literatury dla uczniów oraz rozbudzanie zainteresowań 

czytelniczych. 

3. Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. 

4. Pobudzanie wyobraźni uczniów oraz twórczego myślenia. 

5. Aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursach oraz wyrabianie nawyku 

twórczego spędzania czasu. 

 

IV. Warunki i przebieg konkursu: 

1. Przedmiotem konkursu czytelniczego jest znajomość książki „Opowieść wigilijna” 

Karola Dickensa.  

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie testu online w dniu 10 grudnia 2021 

roku o godz. 10:00. Czas na rozwiązanie testu: 20 minut. 

3. Test został opracowany na podstawie następującego wydania: Opowieść wigilijna / 

Karol Dickens ; przekład Krystyna Tarnowska ; autorki opracowania Anna 

Kremiec, Ewa Tondera. - Wydanie II rozszerzone i uzupełnione. - Kraków : 

Wydawnictwo Greg, 2020. ISBN 9788373272910. 

4. Każdy uczeń pracuje indywidualnie. Przystępujący do konkursu uczeń powinien mieć 

dostęp do komputera/laptopa z dostępem do Internetu (zaleca się korzystanie 

z przeglądarki Chrome). Smartfon nie jest wystarczającym urządzeniem. 

5. Uczestników konkursu zgłasza nauczyciel-opiekun wypełniając formularz zgłoszeniowy 

(https://zgloszenia.pbw.katowice.pl/index.php/zgloszenia-do-konkursow/konkurs-cudowna-

metamorfoza-scrooge-a). Formularz online zawiera następujące dane: imię i nazwisko 

nauczyciela, adres mailowy nauczyciela, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko 

ucznia/uczniów. 
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6. Termin zgłoszeń: 22 listopada - 3 grudnia 2021 roku. W podanym terminie należy 

przesłać skany/zdjęcia zgody rodziców/opiekunów prawnych uczniów na udział dzieci 

w konkursie, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu, na adres: 

wypozyczalnia@pbw.katowice.pl 

7. Link do testu zostanie opublikowany na stronie internetowej biblioteki 

https://pbw.katowice.pl w dniu 9 grudnia 2021 roku. Link zostanie aktywowany 

10 grudnia 2021 roku o godz. 10:00. 

8. Trzej uczestnicy, którzy zdobędą największą liczbę punktów, otrzymają nagrody 

rzeczowe. 

9. W przypadku zdobycia takiej samej liczby punktów przez kilku uczestników, decydujący 

będzie czas rozwiązania testu. 

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora 

(https://pbw.katowice.pl) oraz na profilu biblioteki na Facebooku 

(https://www.facebook.com/pbwkatowice) w dniu 14 grudnia 2021 roku. 

 

V. Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie, zmiany terminu 

oraz odwołania konkursu z ważnych przyczyn. 

3. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane wyłącznie na  potrzeby konkursu, 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. U. UE.L. 

2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r. ). 

 

 

Szczegółowych informacji udzielają: 

Ewa Giołda-Swoboda, Ewelina Kocot, Małgorzata Ochlust, Anna Spanier. 

Wypożyczalnia PBW w Katowicach 

tel. 32-258-38-38, wew. 20 

e-mail: wypozyczalnia@pbw.katowice.pl 
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Załącznik nr 1 
 

 

 

..........................................................................................         ............................................................ 
(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego dziecka)                    (miejscowość, data) 

 

 

 

ZGODA NA UCZESTNICTWO DZIECKA W KONKURSIE  

 

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: 
 
............................................................................................…………...............…………………………………….…… 
                                                                              (imię i nazwisko) 
 
w konkursie „CUDOWNA METAMORFOZA SCROOGE’A – MAGICZNA MOC ŚWIĄT BOŻEGO 
NARODZENIA. OPOWIEŚĆ WIGILIJNA KAROLA DICKENSA” organizowanym przez Pedagogiczną 
Bibliotekę Wojewódzką im. Józefa Lompy w Katowicach z siedzibą przy ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 
7, 40-132 Katowice. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach realizacji konkursu tj. w 
celach informacyjno-promocyjnych, dokumentacyjnych oraz w celu wyłonienia laureatów konkursu. 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (zwanej dalej RODO) Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach informuje, że:  
1. Administratorem danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy 

w Katowicach z siedzibą przy ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice, tel. 32 258 38 38, e-mail: 
biblioteka@pbw.katowice.pl. 

2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych) jest 
Marek Woźniak (kontakt do inspektora: e-mail: daneosobowe@pbw.katowice.pl). 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych i informacyjno-promocyjnych placówki: 
Pedagogiczna  Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach i będą udostępniane zgodnie 
z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą w tabeli powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Podane wyżej dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 
5. Podane wyżej dane osobowe nie zostaną przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 
6. Wyżej wymienione dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów. 
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do podanych przez Panią/Pana danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. 
11. Administrator danych osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje 

danych osobowych. 
12. Administrator danych osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, 

w którym dane osobowe zostaną zebrane. 
 
 

........................................………………………………………………. 
  (data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego dziecka) 


