
 
 

REGULAMIN KONKURSU 
CAŁA PRAWDA O CZYTANIU 

 
 
 

1.  Organizator konkursu: 
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu – Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu zwane 
dalej Organizatorem. 
2.  Cele konkursu: 
Promocja samodzielnego czytania wśród dzieci, popularyzacja biblioteki, pobudzanie kreatywności 
i wyobraźni, rozwijanie twórczości wśród dzieci i młodzieży. 
3.  Charakter konkursu: 
Konkurs posiada formę pisemną w postaci wiersza rymowanego, promującego czytanie, bibliotekę 
oraz książkę. Utwór powinien składać się minimalnie z sześciu wersów. 
Pracę należy złożyć na formacie A4 (wydruk komputerowy lub zapis ręczny na kartce). 
4.  Uczestnicy konkursu: 
Konkurs adresowany jest do dzieci z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec. 
5.  Kategorie wiekowe: 
a) I kategoria: dzieci w wieku od 8 do 12 lat 
6.  Termin i tryb zgłaszania uczestników: 
Aby wziąć udział w Konkursie należy dostarczyć pracę wraz ze zgłoszeniem (za łącznik nr 1) oraz 
zgodą na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego (załącznik 
nr 2) do Biblioteki Miejskiej w Nowogrodźcu do dnia 30 sierpnia 2019 r. Zgłoszenia oraz zgody 
można również wysłać na adres Organizatora. 
7.  Konkurs zostanie przeprowadzony w GCKIS – Bibliotece Miejskiej w Nowogrodźcu dnia 6 
września 2019 r. o godz. 16.00. 
8.  Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Nowogrodźcu. 
9.  Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród oraz dyplomów odbędzie w dniu 6 września 2019 r. 
 
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 
●  Zgodnie  z  art.  6 ust.  1  lit.  a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia  2016 r.   opiekunowie   prawni   wyrażają   zgodę  na   przetwarzanie   danych   osobowych 
wizerunkowych  uczestników  konkursu  na  stronie  internetowej  www.gckis.nowogrodziec.pl  oraz 
portalu  Facebook  w  celach  promocyjnych  i  archiwalnych  Gminnego  Centrum  Kultury  i  Sportu 

w Nowogrodźcu.  Oświadczają, że akceptują regulamin działania serwisu Facebook i związane z nim 
prawa i obowiązki nałożone na użytkowników i administratora serwisu. 
 
●  Opiekunowie  prawni  zostali  poinformowani o przysługujących prawach, wynikających z ustawy 
o  ochronie  danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Warszawa dn. 24.05.2018, Dz. U. 2018, poz. 
1000), ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27  kwietnia 2016 r.  (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016) _ RODO. 
 
● Organizator nie ubezpiecza uczestników konkursu. 
● Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny. 
● Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie Konkursu. 

http://www.gckis.nowogrodziec.pl/


 
 

Adres Organizatora: 
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu- - 

Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu 
ul. Lubańska 42 A 

59-730 Nowogrodziec 
 

tel. Biblioteki Miejskiej: 75 731 63 83 
biblioteka@nowogrodziec.pl 

gckis@nowogrodziec.pl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządziła: Justyna Kozioł 
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