
REGULAMIN GMINNEGO ETAPU 
„TURNIEJU PIĘKNEGO CZYTANIA”. 

 
1. Konkurs ma na celu zachęcenie dzieci i młodzieży do doskonalenia techniki czytania i interpretacji tekstu 
literackiego. 
2. Uczestnikami Turnieju mogą być uczniowie szkoły podstawowej klas IV – VIII. 
3. Uczestnicy konkursu są podzieleni na dwie kategorie wiekowe: 

I. uczniowie klas IV-VI 
II. uczniowie klas VII-VIII 

4. Etap szkolny winien wyłonić: 
a. 3

 – osobowe reprezentacje w przypadku klas IV-VI 
b. 3

 – osobowe reprezentacje w przypadku klas VII-VIII 
5. W Mediatece – Bibliotece Miejskiej w Wieliczce odbywa się drugi, gminny etap konkursu. 
6. Do etapu gminnego przystępują reprezentacje szkół wyłonione z etapu szkolnego. 
7. Szkoły zobowiązane są w terminie do 5.04.2023 r. do zgłoszenia Mediatece – Bibliotece Miejskiej w 
Wieliczce osobiście, telefonicznie bądź e-mailowo nazwisk uczestników (laureatów etapu szkolnego) oraz 
dostarczenia opieczętowanych pieczątką szkoły kart zgłoszenia dostępnych w siedzibie organizatora lub na 
www.biblioteka.wieliczka.eu. 
8. Etap gminny odbędzie się 17.04.2023 r. o godz. 9.00 w Mediatece – Bibliotece Miejskiej, plac 
Skulimowskiego 3, 32-020 Wieliczka 
9. O terminie etapu powiatowego poinformujemy w późniejszym terminie. 
10. Procedura przeprowadzania gminnego etapu Turnieju Pięknego Czytania: 

I. W skład komisji oceniającej wchodzą opiekunowie szkolnych reprezentacji 
II. Oceniane są: 

c. płynność czytania i dykcja (punktacja 0 – 5) 
d. interpretacja tekstu (punktacja 0 – 5) 

III. Opiekunowie nie oceniają członków własnego zespołu. 
IV. Uczestnicy czytają dwa teksty: 

e. wybrany przez siebie i przygotowany wcześniej (wyłącznie proza) 
f. wybrany przez organizatora  obowiązkowy tekst (ten sam dla wszystkich), na którego 

przygotowanie uczestnik będzie miał 10 min. (na ten czas uczestnik zobowiązany 
jest do pozostawienia tel. komórkowego u dyżurującego bibliotekarza) 

V. Prezentowanie tekstu nie powinno trwać dłużej niż dwie minuty!!! 
(liczone bez autora i tytułu) 

VI. Komisja oceniająca sumuje punkty przyznane uczestnikom. Zwycięża ten, kto uzyska 
największą ilość punktów. 
VII. Organizator w sytuacji uzyskania przez uczestników najwyższej i jednakowej liczby punktów 
przewiduje dogrywkę. 

 

11.  Zwycięzcom gminnego etapu Turnieju Pięknego Czytania (I, II, III miejsce) przysługuje prawo 
uczestnictwa w etapie powiatowym. 
12. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu Turnieju Pięknego Czytania w formie zapisu 
fotograficznego oraz filmowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych. 
13. Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego 
wizerunku w związku ze swoim udziałem w wydarzeniu, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń 
terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii i filmów  w serwisach 
internetowych prowadzonych przez Organizatora w celu promocji działalności biblioteki. Organizator 
zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a 
uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w 
szczególności prawo do wynagrodzenia. 
 
 
 
 



 
Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (zwanym dalej 
Rozporządzenie RODO), informuję, iż: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Mediateki – Biblioteki Miejskiej 
w Wieliczce, z siedzibą w Wieliczce, plac Skulimowskiego 3, 32-020 Wieliczka. 

2. W Mediatece – Bibliotece Miejskiej w Wieliczce został powołany inspektor danych osobowych i ma 
Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: iod@biblioteka.wieliczka.eu , telefon:  
(12)3858811, wew. 503. 
 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z 
realizacją zadań wynikających z Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539) 
 
4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego 
uprawnionych takich jak: 

1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów 
prawa, 
2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej  
z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 
5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach 
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania 
dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt). 
 
6. Posiada Pani/Pan prawo: 
1) dostępu do treści swoich danych, 

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 
3) żądania usunięcia danych, gdy: 

− dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 
− dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO, 
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie 
art. 21 Rozporządzenia RODO, 
6) ograniczenia przetwarzania, gdy: 

− osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
− przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 
usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, 
− administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 
potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

7) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych 
opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 
8. Obowiązek informacyjny dotyczący rejestru danych osobowych jest realizowany w siedzibie Mediateki – 
Biblioteki Miejskiej w Wieliczce. 
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