
Wójt Gminy Lipnica Wielka
Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. J. i E. Mików w Lipnicy Wielkiej

 zapraszają 

uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich
 z Gminy Lipnica Wielka 

do wzięcia udziału 

W XII GMINNYM KONKURSIE CZYTELNICZYM
PN. KSIĄŻKA PRZYJACIELEM MYM

Termin:  Konkurs planowany jest na  30 marca 2023 r. (czwartek)
Miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Józefiny i Emila Mików w Lipnicy Wielkiej
Godzina: 10.30

REGULAMIN

XII GMINNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO

PN. ”KSIĄŻKA  PRZYJACIELEM   MYM”

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ŚREDNICH - 2023 ROK

§ 1

Organizatorami XII Gminnego Konkursu Czytelniczego „Książka Przyjacielem Mym”, zwanego dalej
konkursem są: Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt, Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy
Wielkiej, zaś Gospodarzem Szkoła Podstawowa Nr 2 im. J. I E. Mików w Lipnicy Wielkiej - Centrum
(każdorazowo inna) zwani  dalej Organizatorami.

§ 2

Cel

Cele konkursu: 

Popularyzacja  czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży 

Wyzwolenie aktywności twórczej i inicjatyw czytelniczych dzieci i młodzieży

Wspieranie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży 

Zainteresowanie uczestników tematyką niepodległościową 

Rozwijanie zainteresowania historią i kulturą Polski i Orawy

 160. rocznica  wybuchu Powstania Styczniowego 



100. rocznica wydania książki Ferdynanda Machaya Moja droga do Polski 

w ramach Orawa 2024

§ 3

Temat

Temat konkursu: „KSIĄŻKA PRZYJACIELEM MYM”

§ 4

Regulamin konkursu dostępny na stronach internetowych szkół podstawowych w Lipnicy Wielkiej,
i Kiczorach oraz stronie internetowej Gminy Lipnica Wielka.

Uczestnicy

§ 5

W konkursie  biorą udział uczniowie szkół: podstawowych w kategoriach:

 - kategoria I    – uczniowie klas   III-IV

- kategoria II   - uczniowie klasy  V-VI

   - kategoria III  - uczniowie klas  VII-VIII

- kategoria IV - uczniowie szkół średnich

§ 6

Warunki uczestnictwa

1. Uczestnicy zapoznają się z zaproponowanymi przez Organizatorów tekstami do
    przeczytania.

2.  W konkursie uczestniczą po 2 osoby ze szkół podstawowych i średnich w kategoriach:
 I, II,III, IV

KATEGORIA I   -     Lektura konkursowa dla uczniów klasy III – IV

1. Łukasz Wierzbicki: „Wyprawa niesłychana Benedykya i Jana”

KATEGORIA II   -    Lektura konkursowa dla uczniów klasy V – VI  

1. Marcin Pałasz:  „Elfie, gdzie jesteś ?
2. Maria Dąbrowska: „O Jantosiu - Powstańcu i ziemi chłopom oddanej”,

[w:] „Dzieci Ojczyzny”, s.153-192.

KATEGORIA III  -    Lektura konkursowa dla uczniów klasy VII - VIII

1. Ferdynand Machay: „Moja Droga do Polski”.



KATEGORIA IV-    Lektura konkursowa dla uczniów szkół średnich

1. Ferdynand Machay: „Moja Droga do Polski”.

  Termin

1. Konkurs odbędzie się 30 marca 2023 r.  w Szkole Podstawowej Nr 2 im.
Józefiny i Emila Mików w Lipnicy Wielkiej  o godz. 10.30 na podstawie

przygotowanych przez Organizatorów testów z podanych lektur.

2. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w poszczególnych szkołach
    podstawowych po sprawdzeniu testów.

§ 8

Zasady przyznawania nagród

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa,
    zwaną dalej Komisją dokonująca oceny prac uczniów.

2.  Komisję powołuje Organizator.
3.  Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

4.  Nagrody zapewnia Organizator

Lipnica Wielka, 13.02.2023 r.



KARTA  ZGŁOSZENIA
  uczestnika do udziału w XII Gminnym Konkursie Czytelniczym

pn. Książka Przyjacielem Mym, który odbędzie się dnia 30.03.2023 r.  
o godz. 10.30 w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Józefiny i Emila Mików

w Lipnicy Wielkiej - Centrum

 Kategoria wiekowa: …………………………………………………………..

1. Imię i nazwisko  uczestnika…………………………………………………

     Szkoła, do której uczeń uczęszcza

   …………………………………………………………………………………………….

     Klasa …………………………………………………………………………………….
 
a/  autor książki………………………………………………………………………

b/  tytuł książki
 
……………………………………………………………………………………………...

2.  Nauczyciel przygotowujący ucznia:
 
 ………………………………………………………………………………………………

Składając niniejsze zgłoszenie oświadczam, że zapoznałem/am się  regulaminem konkursu 
czytelniczego oraz zasadami przetwarzania danych osobowych. 

  
……………………………… ……………………………….
       Miejscowość i data       Podpis zgłaszającego

Kartę zgłoszenia należy złożyć w Gminnej Bibliotece Publicznej  w Lipnicy Wielkiej
w terminie do 24.03.2023 r.



KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i
ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 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. UE L
119 z 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych - tzn. imienia i nazwiska, klasy
i Szkoły oraz wizerunku mojego dziecka w celu umieszczenia na stronie organizatorów konkursu
(promocja imprez gminnych).
Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym czasie. 

………………………………………..
                                        podpis Rodzica lub prawnego opiekuna

wyrażającego zgodę

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i art. 7 ust. 3 rozporządzenia RODO informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej, z
siedzibą: 34-483 Lipnica Wielka 518, tel. 18/26-345-57; 

2) W sprawach  związanych  z  przetwarzaniem danych  osobowych  można  się  skontaktować  z
powołanym inspektorem ochrony danych w następujący sposób: dzwoniąc pod numer telefonu
609-651-709 lub  pisząc na pocztę e-mail: iodo.public@gmail.com 

3) Dane osobowe dziecka  przekazane przez  Panią/Pana w zgodzie  będą  przetwarzane  w celu
promocji  imprez  kulturalnych  organizowanych  przez  Gminę  Lipnica  Wielka  (lub  jednostki
organizacyjne Gminy Lipnica Wielka), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO;

4) Okres przechowywania udostępnionych danych osobowych wynosi 3 lata od zakończenia roku
kalendarzowego, w którym odbywała się impreza; 

5) Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania
usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  do  przenoszenia  danych,  wniesienia  sprzeciwu,  do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

6) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - do UODO, w razie uznania,
że przetwarzanie danych osobowych dziecka narusza przepisy rozporządzenia RODO; 

7) Dane  osobowe  dziecka  nie  będą  przekazywane  żadnym  odbiorcom  danych  oraz  nie  będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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