REGULAMIN KONKURSU NA RECENZJĘ PRZECZYTANEJ KSIĄŻKI

„Czytam i polecam”
I. Postanowienia ogólne
1. Konkurs pod nazwą „Czytam i polecam” przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży.
2. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach ul. Główna 58 wraz z Filią w Gostyni .
3. Prace zawierające recenzję przeczytanej książki powinny zostać dostarczone do Biblioteki w Wyrach lub
Gostyni do dnia 31. 05.2021r.
4. Do konkursu można przystąpić w dowolnym terminie pomiędzy 1 października 2020 a 31 maja 2021 roku,
składając osobiście w Bibliotece w Wyrach lub w Bibliotece w Gostyni, bądź też przesyłając na adres na adres
e-mail: wyry@gbp.wyry.pl zgłoszenie do konkursu stanowiące Załącznik nr 1 oraz pierwszą napisaną
recenzję.
II. Cele konkursu
1.
2.
3.
4.

Promocja czytelnictwa literatury pięknej wśród dzieci i młodzieży.
Pobudzenie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej uczniów.
Rozwijanie kultury słowa i umiejętności wyrażania opinii o dziele literackim.
Poznanie preferencji czytelniczych dzieci i młodzieży.

III. Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie
1.
2.
3.
4.

Konkurs skierowany jest dla uczniów klas od drugiej do ósmej Szkół Podstawowych naszego regionu.
Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie recenzji ulubionych książek.
Każdy uczestnik składa dowolną ilość niepublikowanych nigdzie wcześniej recenzji.
Objętość pracy konkursowej – max 1 strona na papierze A4, napisane czytelnie i starannie długopisem
(piórem) lub na komputerze.
5. Prace zawierające błędy ortograficzne nie będą brane pod uwagę.
6. Prace powinny być opisane według wzoru:
- Imię i Nazwisko
- klasa
- szkoła
- telefon kontaktowy
- tytuł i autor recenzowanej książki
- zdjęcie okładki.
7. Zgłoszenie napisanej recenzji jest jednoznaczne z faktem, iż rodzic/opiekun prawny autora recenzji
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zamieszczenie imienia i nazwiska dziecka oraz
napisanej recenzji na stronie internetowej biblioteki http://gbp.wyry.pl/ oraz na fanpage biblioteki
https://www.facebook.com/Biblioteka-WyryBiblioteka-Gosty%C5%84-141335782610739
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych w celach
promocyjnych.
9. Rodzice/opiekunowie nieletnich autorów prac konkursowych zgłaszając udział dziecka w konkursie,
wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych, oraz zdjęć z finału.
10. Nadesłane recenzje pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu.

11. Nagrody nieodebrane przez laureatów w okresie 30 dni od uroczystego ogłoszenia wyników przechodzą do
puli nagród przyznawanych w kolejnych konkursach i festiwalach organizowanych przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Wyrach.
12. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Zgłoszenie się do konkursu, traktowane będzie jako uznanie i zaakceptowanie warunków niniejszego
Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Wyrach w związku z udziałem w „ Czytam i polecam” 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. U. UE. L. 2016. 119. 1).

IV. Nagrody
1. Przyznane zostaną nagrody w następujących kategoriach wiekowych:
- I kategoria – uczniowie klas 2 i 3
- II kategoria – uczniowie klas od 4 do 6
- III kategoria – uczniowie klas 7 i 8
2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, Organizator powoła komisję
konkursową.

V. Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez uczestnika.
Udział w konkursie stanowi jednocześnie zgodę na publikację prac w ramach promocji Biblioteki.
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 20.06.2021r.
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować do jego organizatorów pod nr telefonów: 505 439 272
oraz 505 439 257

