REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO
„KSIĄŻKOMANIA”
w roku szkolnym 2018/2019
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
na terenie województwa wielkopolskiego
Adresat:
Nauczyciele i uczniowie szkoły podstawowej klas IV – VIII i III klasy gimnazjum,
szczególnie nauczyciele języka polskiego, języków obcych, nauczyciele
bibliotekarze, nauczyciele informatyki, wychowawcy klas.
Regulamin konkursu
Cele konkursu:
• popularyzacja czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych;
• rozwijanie umiejętności autoprezentacji;
• pobudzanie twórczego myślenia;
• doskonalenie umiejętności językowych uczniów;
• motywowanie uczniów do wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych;
• promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół;
• motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym.
Organizator
• Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
Zadanie konkursowe
• Zareklamowanie ulubionej książki w formie krótkiego filmu - rodzaj i gatunek prezentowanej
literatury jest dowolny.

• Zalecane jest posługiwanie się mówioną odmianą języka. Plansze z napisami mogą być
jedynie wsparciem dla aktorów.
• Film może zostać nagrany w wybranym języku: polskim lub obcym (j. angielskim, hiszpańskim,
francuskim, niemieckim lub rosyjskim).
• Czas projekcji filmu jest ograniczony do 3 minut (dłuższe filmy nie będą podlegać ocenie).
• Możliwe są różne rodzaje filmu, np.: etiuda filmowa, reportaż, wywiad.

Kryteria oceny prac:
 bogactwo językowe wybranego języka;
 oryginalna forma prezentacji książki;
 poziom artystyczny filmu.

Warunki uczestnictwa
 W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych
z terenu województwa wielkopolskiego.
 Film reklamujący książkę może być przygotowany przez 1-3 uczniów.
 Każda szkoła może dostarczyć wyłącznie jeden film w jednej kategorii po uprzednio
przeprowadzonych eliminacjach wewnątrzszkolnych.
 Prace powinny być opatrzone tytułem oraz imieniem i nazwiskiem ucznia – reżysera
filmu.
 Film musi zostać zapisany na płycie DVD w jednym z podanych formatów pliku wideo:
AVI, MP4, MOV, WMV.
 Film musi zostać przesłany wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową oraz zgodą na
przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez rodziców/prawnych opiekunów
oraz nauczyciela (załączniki 1-3 do regulaminu konkursu) na adres: ODN,
ul. Górecka 1, 60-201 Poznań z dopiskiem konkurs czytelniczy KSIĄŻKOMANIA
do 31 stycznia 2018 r. – decyduje data stempla pocztowego.

Komisja konkursowa i nagrody






Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trzech kategoriach: szkół podstawowych klas IVVI,
szkół podstawowych klas VII-VIII i III klasy gimnazjum oraz w kategorii
języków obcych.
Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez jury powołane przez Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.
Autorzy najlepszych prac zostaną wyróżnieni.
Dyplomy przewidziane są również dla nauczycieli – opiekunów autorów najlepszych
prac.

Terminy:
 nadsyłanie prac: do 31 stycznia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego);
 ocena prac i wybór laureatów konkursu: połowa lutego 2019 r.;
 wręczenie wyróżnień: 1 marca 2019 r - podczas Targów Edukacyjnych.
Szczegółowe informacje o terminie wręczenia wyróżnień zostaną podane drogą
mailową.
Przetwarzanie danych:
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest w załączniku nr 1.

Uwagi końcowe:
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania pracami nadesłanymi
na konkurs i wykorzystania ich w celach edukacyjnych oraz promocyjnych ODN.
 Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Poznaniu www.odn.poznan.pl.

www.pixabay.com

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Ewa Górczak
koordynator konkursu
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
ewa.gorczak@odn.poznan.pl

Załącznik 1

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejsza informacja określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych na potrzeby
realizacji konkursu czytelniczego „Książkomania” 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. Urz. L 119 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach konkursu czytelniczego
Książkomania” jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu z siedzibą przy ul. Góreckiej
1, 60-201 Poznań, tel. 618 584 700, mail: odn@odnpoznan.pl, zwany dalej Ośrodkiem.
2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt
z Inspektorem ochrony danych osobowych mail: iod@odnpoznan.pl, adres: Inspektor Danych
Osobowych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, tel. : 618 584
762, 530 710 642.
3) Dane osobowe uczestnika konkursu podane w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane będą
w celach:
a) realizacji obowiązków Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w zakresie organizacji
i prowadzenia konkursu czytelniczego „Książkomania”;
b) publikacji wyników poszczególnych etapów konkursu na stronach internetowych Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz w siedzibach szkół biorących udział w konkursie
na podstawie wyrażonej dobrowolnie zgody rodzica/opiekuna prawnego;
c) informacyjnych

i

promocyjnych

Ośrodka

Doskonalenia

Nauczycieli

w

Poznaniu,

w szczególności budowaniu pozytywnego wizerunku Ośrodka w przestrzeni publicznej
i w mediach,
d) archiwizacyjnych.
4) Przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu odbywa się na podstawie:
a) przepisów prawnych, tj. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r.
poz. 996, z póź. zm.) rozporządzenia ministra edukacji narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia

2001 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów
i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, z póź. zm.) oraz regulaminu konkursu
czytelniczego „Książkomania”;
b) zgody rodzica/opiekuna prawnego ucznia, którego dane dotyczą, na publikację wyników
poszczególnych etapów konkursu na stronach internetowych Ośrodka Doskonalenia
nauczycieli w Poznaniu oraz w siedzibach szkół biorących udział w konkursie.
5) Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
osobowych, którymi mogą być:
 podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych uczestnika konkursu na podstawie
odpowiednich przepisów prawa;
 podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
6) Dane

osobowe

przechowywane

będą

zgodnie

z

obowiązującymi

przepisami

m.in. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7) Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane
profilowaniu.
8) Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
9) Uczestnicy konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem
przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie.
10) Uczestnicy konkursu mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w
treść niniejszej Polityki prywatności wynikającej z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach
prawa. W związku z tym o wszelkich zmianach ODN w Poznaniu będzie informował stosownym
komunikatem na swoich stronach internetowych.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Załącznik 2
……………………….
Pieczątka szkoły

Formularz zgłoszeniowy
KONKURSU CZYTELNICZEGO „KSIĄŻKOMANIA”
w kategorii*:
język polski SP

język polski gimnazjum

język obcy SP

język obcy gimnazjum

Nazwa i adres szkoły: ……………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………..……..….….…
e-mail szkoły: ………………………………………….…. tel. szkoły: ………………………………………………….
Praca konkursowa:
Nauczyciel opiekun: ………………………………………………………………………………………………………………
e-mail: ………………………………………..………………... tel.: …………………………………..……………………….
Autor/autorzy (1-3 uczniów):
1. Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………..............
2. Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………….
3. Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………….
Klasa: ……………………………
Prezentowana książka
Autor: ………………………………………………………................................................................................
Tytuł: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
* proszę zaznaczyć jedną kategorię na jednym formularzu zgłoszeniowym

……………..………………………..
Podpis nauczyciela opiekuna

……………………………………..
Podpis dyrektora szkoły

Załącznik 3

….………………………………………………
miejscowość, data

……………………………………………………………………………………
imię i nazwisko uczestnika konkursu
…………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika konkursu
………………………………………………………………………………………
nazwa szkoły
………………………………………………………………………………………
adres szkoły

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
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 danych
osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119 z 2016 r.) oraz ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) wyrażam
zgodę / nie wyrażam zgody1 na publikację imienia, nazwiska i wizerunku mojego/mojej
syna/córki, informacji o szkole, w której się uczy, jak również o wynikach konkursu
czytelniczego „Książkomania” na stronach internetowych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Poznaniu oraz siedzibach szkół biorących udział w konkursie.

Oświadczam iż:
 Zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu i klauzuli informacyjnej będącej
załącznikiem do regulaminu konkursu czytelniczego „Książkomania”.
 Praca konkursowa została wykonana przez moje dziecko samodzielnie, nie była
dotychczas publikowana ani nie brała udziału w żadnym innym konkursie.
 Złożone przez moje dziecko prace nie naruszają praw osób trzecich, a w szczególności
prawa o ochronie wizerunku (Art. 81. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
z 4 lutego 1994 r., (Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631). Ponoszę wszelką odpowiedzialność za
załamanie tych praw, w tym za wszelkie roszczenia osób trzecich co do praw autorskich
do wykonawcy pracy.

……………………………………………………………………………………
Podpis rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika konkursu

1

Niepotrzebne skreślić

Załącznik 4

….………………………………………………
miejscowość, data

Wyrażenie zgody
Oświadczenie nauczyciela
……………………………………………………………………………………
imię i nazwisko nauczyciela
………………………………………………………………………………………
nazwa szkoły
………………………………………………………………………………………
adres szkoły

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
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 danych
osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119 z 2016 r.) oraz ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) wyrażam
zgodę / nie wyrażam zgody2 na publikację mojego imienia, nazwiska i wizerunku, informacji
o szkole, w której pracuję, jak również o wynikach konkursu czytelniczego „Książkomania”
na stronach internetowych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz siedzibach
szkół biorących udział w konkursie.

Oświadczam iż zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu i klauzuli informacyjnej będącej
załącznikiem do regulaminu Konkursu czytelniczego „Książkomania” i nie wnoszę zastrzeżeń.

……………………………………………………………………………………
Podpis nauczyciela

2

Niepotrzebne skreślić

