
„Książka - to mistrz, co darmo nauki udziela,  
kto ją lubi - doradcę ma i przyjaciela,  
który z nim smutki dzieli, pomaga radości,  
chwilę nudów odpędza, osładza cierpkości”. 
(A. Grabowski)  

 

 
 

Regulamin X edycji Powiatowego Konkursu Czytelniczego 
 „Mistrz pięknego czytania” 

 
 

§ 1. 
Organizator konkursu 
Konkurs organizowany jest przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Olkuszu.  

 
§ 2. 

Miejsce realizacji 
Konkurs organizowany jest na terenie miasta i gminy Olkusz oraz powiatu olkuskiego. 
 

§ 3. 
Uczestnicy 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas od VI do VIII ze szkół podstawowych  
z powiatu olkuskiego. W konkursie może wziąć udział dowolna liczba uczniów z każdej 
szkoły. Uczestników typuje szkoła.  

2. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin Organizatora.  
 

§ 4. 
Harmonogram konkursu 
 

1. Uczestnik dostarcza do 31 października 2022 r. (podana data jest ostatecznym terminem 
wpływu materiału konkursowego do organizatora konkursu) nagrany film (max. 3 min),  
na którym czyta fragment prozatorskiego utworu Marii Konopnickiej.  

2. Nadesłane filmy będą poddane ocenie  do 10 listopada 2022 r.  
3. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach telefonicznie najpóźniej do  

10 listopada 2022 r.  
4. Wyniki Konkursu będą dostępne w serwisie Facebook na profilu 

https://www.facebook.com/biblioteka.olkusz oraz stronie internetowej Biblioteki 
https://www.biblioteka.olkusz.pl/ najpóźniej do  10 listopada 2022 r.  

 
§ 5. 

Praca konkursowa 
Uczestnik dostarcza nagrany film. Film powinien być wykonany na  nośniku cyfrowym: kamerą, 
aparatem fotograficznym lub telefonem komórkowym w popularnym formacie: AVI, DVD, MP4, MPG 
(MPEG) lub WMV. Czas trwania filmu max. 4 min. 
UWAGA!!! Tytuł pliku powinien zawierać imię i nazwisko ucznia, który jest recytatorem 
tekstu. 
 

§ 6. 
Kryteria oceny 
W ocenie pod uwagę będzie brane:  interpretacja tekstu, kultura słowa oraz ogólny wyraz 
artystyczny. 
 

§ 7. 
Dodatkowe informacje 
Wraz z nadesłaną pracą należy dostarczyć wypełniony formularz zgłoszenia, załączony do 
Regulaminu (zał. nr 2). 
 

https://www.facebook.com/biblioteka.olkusz
https://www.biblioteka.olkusz.pl/


Uczestnicy przesyłają fragmenty z nagraniem za pomocą Internetu w formie elektronicznej na adres 
e-mail: biblioteka.olkusz@wp.pl (inne adresy e-mailowe nie będą uwzględniane!) lub na 
płytach CD dostarczają do organizatora (osobiście lub pocztą – decyduje data wpływu):  

Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Olkuszu 
ul. Fr. Nullo 29b 
32-300 Olkusz 
(z dopiskiem: KONKURS) 

 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie oświadczenia, wypełnionego przez 
opiekunów prawnych dziecka (zał. nr 1).  
 

§ 8. 
 
 Zasady przyznawania nagród, rozstrzygnięcie konkursu i wydanie nagrody 
 

1. Spośród uczniów zgłoszonych do konkursu 3-osobowe jury wyłoni dziesięciu laureatów. 
Werdykt jury jest nieodwołalny. 

2. Najlepsi wykonawcy zostaną wyróżnieni dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi i 
książkowymi, ufundowanymi przez organizatora konkursu. O dacie i formie wręczenia  
nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. 

3. Zwycięzca w terminie 30 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu 
zobowiązany jest do kontaktu z Organizatorami w siedzibie Organizatora (ul. Fr. Nullo 
29b, 32-300 Olkusz ) w celu odebrania nagrody oraz złożenia danych niezbędnych do 
uregulowania zobowiązania podatkowego i złożenia deklaracji podatkowej zgodnie z 
przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

4. Nagroda wydawana jest za pokwitowaniem odbioru przez Uczestnika – zwycięzcę 
wyłonionego zgodnie z zasadami wskazanymi w § 8 pkt. a 

5. Nagroda przepada w przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania nagrody przez 
zwycięzcę w terminie, o którym mowa w punkcie powyżej. 

6. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany wygranej nagrody na jakiekolwiek inne 
nagrody rzeczowe oraz nie przysługuje prawo cesji nagrody na osobę trzecią. 

7. Upoważniony przedstawiciel Organizatorów Konkursu ma prawo ustalić na podstawie 
okazanego dokumentu tożsamości, tożsamość nagrodzonego uczestnika Konkursu.  
W przypadku, odmowy okazania dokumentu tożsamości, upoważniony przedstawiciel 
Organizatorów ma prawo odmówić wydania nagrody. W przypadku zwycięzcy Konkursu 
będącego osobą ograniczoną w zdolności do czynności prawnych, do odbiór Nagrody 
uprawniony jest przedstawiciel ustawowy albo opiekun prawny, do którego odpowiednie 
zastosowanie ma zdanie pierwsze niniejszego ustępu. 

 
§ 9. 

Dane osobowe 
 

1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych na potrzeby niniejszego Konkursu 
jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu ul . Fr. Nullo 29b, 32-300 Olkusz 

2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. W 
sprawach przetwarzania wszystkich Danych Osobowych moz na kontaktowac  się z 
Administratorem Danych Osobowych pod adresem: Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Olkuszu ul . Fr. Nullo 29b, 32-300 Olkusz tel. 32 643 06 19 wew. 28, e-mail: 
iod@biblioteka.olkusz.pl  

3. Dane Osobowe przetwarzane będą wyłącznie w poniz szych celach: 
 przeprowadzenia i realizacji Konkursu, w tym komunikacji z Uczestnikiem w celu 

przekazania ewentualnej Nagrody; 
 rozliczenia Konkursu i wywiązania się z obowiązko w podatkowych związanych z 

przekazaniem Nagro d; 
 prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielania odpowiedzi na ewentualne 

reklamacje; 
 w celu marketingu oraz promocji własnych usług w zakresie w jakim Uczestnik 

mailto:biblioteka.olkusz@wp.pl


wyrazi zgodę na przetwarzanie danych przez Administratora przy czym 
kontaktowanie się z Uczestnikiem dla celo w marketingu bezpos redniego, z uz yciem 
telekomunikacyjnych urządzen  kon cowych jak komputer, laptop, tablet oraz telefon 
komo rkowy oraz stosowanie automatycznych systemo w wywołujących wymaga 
oddzielnej zgody Uczestnika. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: do czasu całkowitego rozliczenia Konkursu, w 
tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, lub kro cej w przypadku odwołania przez 
Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony oso b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogo lne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) oraz pozostałych 
przepiso w obowiązującego prawa w celu marketingu oraz promocji własnych usług w 
zakresie w jakim Uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych przez Administratora. 
Kontaktowanie się z Uczestnikiem dla celo w marketingu bezpos redniego, z uz yciem 
telekomunikacyjnych urządzen  kon cowych jak komputer, laptop, tablet oraz telefon 
komo rkowy oraz stosowanie automatycznych systemo w wywołujących wymaga oddzielnej 
zgody Uczestnika. 

5. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika będą między innymi podmioty s wiadczące usługi na 
rzecz Administratora z zakresu usług informatycznych, podmioty s wiadczące usługi z zakresu 
promocji i marketingu, pracownicy Administratora w granicach upowaz nienia do 
przetwarzania danych osobowych w okres lonym celu i w ramach konkretnej czynnos ci 
przetwarzania, a takz e inni administratorzy danych, kto rym na podstawie stosownych umo w 
o powierzenie przekazano dane dla wspo lnego wykonania obowiązko w wynikających z 
przepiso w powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Osoba, kto rej dane dotyczą, posiada prawo: 
 do z ądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych oraz prawo do 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, 

 do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, z e 
przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie 
danych osobowych 

7. Podanie przez Uczestnika danych nie jest wymogiem ustawowym, ani umownym, jak ro wniez  
nie stanowi podstawy zawarcia jakiejkolwiek umowy. Uczestnik nie jest zobowiązany do 
przekazania danych, ale ich nieprzekazanie uniemoz liwi Organizatorom kontakt z 
Uczestnikiem w celach przyznania ewentualnych nagro d. Podanie danych osobowych w celu 
promocji i marketingu własnych usług, przy uz yciu telekomunikacyjnych urządzen  
kon cowych oraz automatycznych systemo w wywołujących (tj. poprzez wysłanie oferty 
promocyjnej za pos rednictwem SMS czy wiadomos ci e-mail) jest dobrowolne a ich 
niepodanie spowoduje wyłącznie niemoz liwos c  skontaktowania się z Uczestnikiem w sposo b 
wskazany powyz ej. 

8. Podane przez Uczestnika dane nie będą podlegac  zautomatyzowanemu przetwarzaniu 
(profilowaniu). 

 
§ 10. 

Postępowanie reklamacyjne 
 

1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu nalez y składac  na pis mie, na adres 
Organizatoro w nie po z niej niz  w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniko w Konkursu (w 
przypadku przesyłki pocztowej o terminie decyduje data stempla pocztowego, natomiast w 
przypadku osobistego dostarczenia decyduje data wpływu przesyłki do siedziby 
Organizatoro w). 

2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyz ej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. 
3. Reklamacje powinny zawierac  imię, nazwisko, dokładny adres (korespondencyjny lub e-

mail) Uczestnika, jak ro wniez  dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje 
będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie po z niej niz  w terminie 14 dni od daty ich 
otrzymania przez Organizatoro w. Reklamacje nie posiadające informacji umoz liwiających 
Organizatorom wystosowanie informacji zwrotnej nie będą rozpatrywane. 



4. Organizatorzy rozstrzygają reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu. 
5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatoro w na 

wskazany adres korespondencyjny lub e-mail, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia 
reklamacji. 

 
§ 11. 

Postanowienia kon cowe 
 

1. Tres c  Regulaminu dostępna jest  stronie internetowej www.biblioteka.olkusz.pl, przez cały 
Okres Trwania Konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu, jez eli 
nie wpłynie ona na pogorszenie warunko w uczestnictwa w Konkursie. Informacja o 
zmianach będzie zamieszczona na profilu FB Organizatora. 

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i 
reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, a zakres uprawnien  uczestniko w 
Konkursu i Organizatoro w regulowany i oceniany jest na podstawie niniejszego 
Regulaminu Konkursu. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego i przepiso w prawa powszechnie obowiązującego. 

4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny 
włas ciwy miejscowo dla Olkusza. 

5. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest ro wnoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialnos ci za szkody (zaro wno majątkowe jak i 

niemajątkowe) poniesione przez uczestnika Konkursu bądz  przez osoby trzecie, w związku 
z uczestnictwem w Konkursie. 

7. Organizatorzy os wiadczają, z e Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 
wzajemnym, loterią promocyjną, kto rych wynik zalez y od przypadku, ani  z adną inną formą 
gry losowej  przewidzianej  w ustawie z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych. 

8. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 

9. Kontakt z organizatorem 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu 

ul. Fr. Nullo 29b 
32-300 Olkusz 

Tel. 32/643-06-19 
Osoby odpowiedzialne:  

Beata Dziąbek, Joanna Piasna, Agnieszka Kowalska 
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Zał. nr 1 

 
  

…................................................... 
 
...................................................                                                        (miejscowość, data) 
................................................... 
................................................ 
................................................ 
(imię i nazwisko oraz nr tel.  osób podpisujących oświadczenie) 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko) w X edycji Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Mistrz Pięknego Czytania” 
organizowanego w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olkuszu w roku szkolnym 2022/2023. 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 
2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/EWE (dalej RODO) oraz ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
mojego dziecka przez PiMBP w Olkuszu dla potrzeb przeprowadzenia wydarzenia.  

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO i przechowywane zgodnie  
z obowiązującymi w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olkuszu przepisami Instrukcji 
Kancelaryjnej. 

Wyrażam również zgodę na zamieszczenie wizerunku mojego dziecka utrwalonego podczas zajęć na 
stronie internetowej i fanpage'u Biblioteki oraz na lokalnych portalach (www.umig.olkusz.pl, 
www.sp.olkusz.pl, www.olkuszanin.pl, www.olkuski.pl) i w lokalnej prasie, w celach związanych  
z upublicznieniem fotorelacji z jego przebiegu.  

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że podanie danych jest dobrowolne, jak 
również o przysługującym mi prawie do wglądu do moich danych oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia. 

Wyrażam też zgodę na prawo do nieodpłatnej prezentacji pracy wykonanej przez moje dziecko na 
wymienionych polach eksploatacji: na wystawie, w Internecie, w materiałach informacyjnych i promocyjnych, 
publikacjach, informacjach prasowych oraz na udostępnianie tych prac innym zainteresowanym podmiotom 
wyłącznie w celu ich nieodpłatnej prezentacji na wymienionych polach eksploatacji. Zgoda udzielana jest na 
czas nieograniczony.  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Imprez PiMBP w Olkuszu. 
 

 
.......................................... 
 
 
.......................................... 
 
 Podpisy opiekunów prawnych 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zał. nr 2 
 
 

  

 
 
 

Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Mistrz pięknego czytania”  
– X edycja 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 
Imię i nazwisko ucznia 

 
 

Tytuł czytanego  
utworu 

 

 
Szkoła 

 
 

 
Klasa 

 
 

 
Osoba, którą należy 

powiadomić  
o wynikach I etapu oraz 

numer telefonu 
 

 
 

 

 
 
 
 

 


