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REGULAMIN KONKURSU 

„Oto wiersz” 
organizowanego przez  

Gminną Biblioteką Publiczną w Somoninie 
w związku z realizacją projektu: 

pn. „AKADEMIA MIRABELEK I JEJ KORZENIE”, 
który jest dofinansowany ze środków  

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
 pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 

 
§1  

Cele Konkursu 
 

1. Uświadomienie społeczeństwu ogromnego znaczenia głośnego czytania dziecku 
dla jego zdrowego i wszechstronnego rozwoju.  

2. Animowanie czytelnictwa wśród różnych grup odbiorców, aby one ze sobą 
współpracowały na gruncie domowym i wzajemnie się do czytania zachęcały. 

3. Uzmysłowienie mieszkańcom, że książka może towarzyszyć nam w każdym 
momencie naszego życia oraz że biblioteka jest instytucją „żywą”. 

4. Łączenie tradycji i nowoczesności –  poznawanie literatury wykorzystując nowe 
technologie. 

5. Promocja wierszy polskich poetów prezentujących miłość do Ojczyzny w 
interpretacji dzieci, rodziców i dziadków.  

 
§2 

Odbiorcy konkursu 
 

1. Przedsięwzięcie jest skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży – 
mieszkańców Gminy Somonino, jednak w przypadku zainteresowania działaniami 
przez mieszkańców gmin ościennych, również zostanie im umożliwione 
uczestnictwo w konkursie. 

 
§3 

Przedmiot konkursu 
 

1. Konkurs przebiega w dwóch kategoriach i polega na: 
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 uchwyceniu w kadrze momentu lektury w formie zdjęcia, 
 przygotowaniu krótkiego filmiku (do 2 minut) do hasła „Oto wiersz! Wiersze 

polskich poetów prezentujące miłość do Ojczyzny”. 
2. Pod uwagę będą brane następujące elementy: 

 zaangażowanie innych osób, np. członków rodziny czy seniorów; 
 aranżacja miejsca czy strój czytających; 
 pomysłowość; 
 uwzględnienie symboli/elementów związanych z Kaszubami, z Polską.  

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną samodzielnie wykonaną 
pracę w jednej kategorii. 
3. Dodatkowym atutem pracy konkursowej będzie jej charakter międzypokoleniowy, 
w tym zaangażowanie seniorów. 
4. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 
5. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich w tym praw autorskich, 
dóbr osobistych, w tym prawa do ochrony wizerunku danych osobowych, nie może 
zawierać treści obraźliwych lub niezgodnych z prawdą 
6. Aby wziąć udział w konkursie należy: 

 złożyć pracę w jednej z dwóch kategorii, tj. zdjęcie lub film; 
 dołączyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, który stanowi 

załącznik do niniejszego regulaminu. 
7. Pracę należy: 

 wysłać mailem na adres: akademiamirabelek@gmail.com  
   (UWAGA: formularz zgłoszeniowy musi być z podpisem – może być zdjęcie lub 
scan). 

 
§4.  

Postanowienia końcowe 
 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu jego ogłoszenia aż do 20 listopada 2020 roku.  
2. Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce w listopadzie 2020 r. O dokładnej 

dacie poinformujemy uczestników telefonicznie.  
3. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Koordynator Projektu: Karolina 

Szmołda, tel. 600-251-235, e-mail: karolina.paczoska@gmail.com 
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Formularz zgłoszeniowy na konkurs „Oto wiersz”. 

 

Oświadczam, że:  

- deklaruję chęć udziału w konkursie organizowanym w ramach projektu pn. „Akademia Mirabelek i jej 
korzenie”, 

- zapoznałem/am się z regulaminem konkursu, 

- wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację danych osobowych mojego dziecka, w tym jego wizerunku 
oraz pracy konkursowej w zakresie niezbędnym do realizacji celów związanych z przedmiotowym 
projektem, 

- jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z Art. 233 § 1 Kodeksu Karnego 
(Dz.U. z 1977, nr 88, poz. 533 z późn. zm) oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem 
faktycznym. 

 

Miejscowość, data                                                                                     czytelny podpis  

 

Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Somoninie. Mam prawo żądać od 
Administratora dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia 
sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, chyba, że realizacja tych praw nie jest 
zgodna z przepisami prawa. Szczegółowe informacje dotyczące procesu przetwarzania danych osobowych przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Somoninie mogę uzyskać w regulaminie projektu „Akademia Mirabelek i jej korzenie”. 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu  

Autor i tytuł książki przestawionej 

na pracy konkursowej 

 

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna 
prawnego 

 

Miejsce zamieszkania (miejscowość)  

Gmina  
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do Projektu 

pn. „Akademia Mirabelek i jej korzenie” 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie. 

 

□   Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. W celu usprawnienia kontaktu 

w sprawach wynikających z organizacją Projektu pn. „Akademia Mirabelek i jej korzenie” realizowanego 

przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Somoninie, tj.:  

Numer telefonu…………………………………………………..  

 E-mail……………………………………………………………. 

 

Miejscowość, data                                                                                     czytelny podpis  

 

Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Somoninie. Mam prawo żądać od 
Administratora dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia 
sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, chyba, że realizacja tych praw nie jest 
zgodna z przepisami prawa. Szczegółowe informacje dotyczące procesu przetwarzania danych osobowych przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Somoninie mogę uzyskać w regulaminie projektu pn. „Akademia Mirabelek i jej korzenie”. 


