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I. ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu pn.  „Czytam z Mamą – Czytam z Tatą”, zwanego dalej Konkursem, 

jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku – Oddział dla Dzieci i Młodzieży, 

działająca w strukturze Domu Kultury w Ozimku z siedzibą  przy ul.  księdza Kałuży 4. 

II. CELE KONKURSU 

1. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci. 

2. Rozwijanie nawyku systematycznego czytania poprzez zachęcenie dzieci  

do regularnego odwiedzania biblioteki i wypożyczania książek. 

3. Zaangażowanie rodziców (opiekunów) do współudziału w rozbudzaniu pasji 

czytelniczych dzieci. 

4. Popularyzacja wartościowych publikacji dla najmłodszych odbiorców. 

5. Szerzenie kultury czytelniczej i kultury słowa. 

III. ADRESACI KONKURSU 

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat oraz ich rodziców 

(opiekunów). 

 

IV. ZASADY KONKURSU 

1. Uczestnikiem Konkursu może zostać dziecko będące czytelnikiem Oddziału dla Dzieci 

 i Młodzieży Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku, którego 

rodzic/opiekun prawny wypełnił kartę zgłoszenia dziecka/podopiecznego do Konkursu 

(wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych) oraz podpisał oświadczenia  

o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz Klauzulą Informacyjną dotyczącą 

przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). 

2. Konkurs polega na zdobyciu jak największej liczby punktów, które przyznaje 

bibliotekarz na karcie uczestnictwa. Uczestnik otrzymuje ją przy zapisaniu się do 

Konkursu. 

3. Punkty przyznawane są wg następujących zasad: 

 2 punkty za każde odwiedziny w bibliotece, 

 1 punkt za wypożyczenie i przeczytanie jednej książki, 

 1 punkt za wykonanie jednego zadania załączonego do książki wypożyczonej  

ze specjalnie wydzielonego księgozbioru, umieszczonego na półce oznaczonej logo 

Konkursu. 

4. Książki z zadaniami mogą zawierać od 1 do 3 zadań. Uczestnik decyduje, czy i ile zadań 

rozwiązuje z danej książki, pamiętając o tym, że każde poprawnie wykonane zadanie jest 

warte jeden punkt. Treść zadań znajduje się w kopercie  na wewnętrznej stronie okładki  

z tyłu książki. Odpowiedzi należy zamieszczać na specjalnie przygotowanej karcie  



do wpisywania odpowiedzi. W przypadku zadań rysunkowych należy wykorzystać 

własne materiały. 

5. Przy jednorazowej wizycie w bibliotece można wypożyczyć dowolną liczbę książek bez 

zadania i jedną książkę z zadaniem. Z  wypożyczonych książek można korzystać nie 

dłużej niż miesiąc. 

6. Punkty są przyznawane na bieżąco przy zwrocie książek przez czytelnika. Bibliotekarz 

przyznaje wówczas punkty za wizytę w bibliotece, oddane książki 

i za wykonane zadania. Dopuszcza się również możliwość udzielania ustnych 

odpowiedzi, za które bibliotekarz przyznaje punkty na takiej samej zasadzie jak za 

odpowiedzi pisemne. 

7. Konkurs rozpoczyna się 5 października 2020 roku i trwa do 14 maja 2021 roku. Do 

konkursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania. W celu ukończenia 

rywalizacji czytelniczej uczestnik musi złożyć w bibliotece do dnia 14 maja 2021 roku 

swoją kartę uczestnictwa. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w takcie obchodów  

Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom (przełom maja i czerwca). 

V. NAGRODY 

1. Spośród uczestników konkursu zostaną wyłonieni zdobywcy trzech pierwszych miejsc. 

Laureaci otrzymają nagrody książkowe oraz dyplomy. Dziecko, które zajmie pierwsze 

miejsce, zostanie dodatkowo wyróżnione tytułem „Super Czytelnik ”. Organizatorzy 

przewidują również możliwość przyznania miejsc ex aequo oraz wyróżnień dla  

uczestników konkursu. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział  

w konkursie i drobne upominki. 

2. Informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona na stronie internetowej 

www.dk.ozimek.pl oraz na oficjalnej stronie miasta. 

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU (KLAUZULA 

INFORMACYJNA) 

Zgodnie z wymogami określonymi w 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 (zwanego dalej RODO), informujemy, że: 

1. Administratorem  danych osobowych uczestnika Konkursu jest Dom Kultury  

w Ozimku z siedzibą przy ul. księdza Kałuży 4, 46-040 Ozimek tel. 774651139, 

reprezentowany przez Dyrektora. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą 

elektroniczną poprzez mail: sekretariat@dk.ozimek.pl lub pisemnie na adres siedziby.  

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika Konkursu 

przez Dom Kultury w Ozimku można się skontaktować z powołanym przez Dyrektora 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez email: iod@dk.ozimek.pl lub 

pisemnie na adres siedziby Administratora.. 

3. Dane osobowe uczestnika konkursu są zbierane, przechowywane i przetwarzane zgodnie 

z art. 6 ust. 1 lit. A RODO, czyli na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego 

niepełnoletniego uczestnika, w celu prawidłowej realizacji i promocji Konkursu 

4. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Konkursu. 

http://www.dk.ozimek.pl/


6. Rodzicowi/opiekunowi prawnemu przysługuje prawo dostępu do podanych danych,  

ich poprawiania, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne. 

7. Podane dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w sytuacji, kiedy 

zezwalają na to przepisy prawa. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/ 

organizacji międzynarodowych. 

8. Podane dane nie będą podlegały automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu. 

9. Podane dane będą przechowywane na czas realizacji Konkursu, jednak nie dłużej niż 

przez 5 lat, a następnie niszczone zgodnie z przepisami prawa. 

10. Rodzic/opiekun prawny uczestnika Konkursu ma prawo do wniesienia skargi  

do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, gdy przetwarzanie przez Dom 

Kultury w Ozimku danych osobowych naruszałoby przepisy RODO. Organem 

właściwym do wniesienia w/ w skargi jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych  

z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W kwestiach spornych ostateczna decyzja należy do Organizatora 

2. Więcej informacji o konkursie udzielają pracownicy Oddziału dla Dzieci i Młodzieży 

Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku. 


