Regulamin Konkursu Głośnego Czytania
1.

Cel konkursu:
•
popularyzacja czytania wśród dzieci
•
propagowanie wartościowej literatury
•
poprawne posługiwanie się polszczyzną
•
stworzenie uczestnikom możliwości konfrontacji własnych osiągnięć z rówieśnikami
•
rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa

2. Organizator:
Chobieński Ośrodek Kultury -Biblioteka Publiczna w Chobieni
Chobienia, Rynek 6, 59-305 Rudna
e -mail:chok-chobienia@wp.pl
3. Konkurs adresowany jest do uczniów w kategoriach:
I kategoria: Klasy I - IV
II kategoria: Klasy V – VIII
Informacja dotyczy proponowanej literatury dla poszczególnych kategorii stanowi załącznik nr 1
4. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do dnia 31 maja 2019
Konkurs odbędzie się dnia 5 czerwca 2019 roku godz. 9.00 sala widowiskowa CHOK
5. Kryteria oceny uczestników konkursu
•
płynność
•
poprawność
•
wyrazistość
•
modulacja głosu
•
przestrzeganie znaków interpunkcyjnych
•
nawiązanie kontaktu ze słuchaczami
•
uczestników oceniać będzie wytypowane przez organizatorów jury
6. Postanowienia końcowe:
Zwycięzca w każdej kategorii otrzyma tytuł
MISTRZA GŁOŚNEGO CZYTANIA
Laureaci otrzymują dyplomy oraz nagrody (rzeczowe) książki.
Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji ani zaskarżeń.
Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na powyższe warunki.
7. RODO:
*Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach wynikających z
regulaminu konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018r., poz.1986 z
późn. zm.
*Uczestnik konkursu wyraża zgodę na zamieszczenie przez Chobieński Ośrodek Kultury wizerunku swojego /dziecka biorącego
udział w konkursie, w celu promocji wydarzenia i podania do wiadomości publicznej wyników konkursu.
* Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści
danych swoich /dziecka, poprzez poprawienie ich oraz żądania ich usunięcia jak również wycofania powyższej zgody.
Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016
L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), dalej RODO
informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych będzie Chobieński Ośrodek Kultury.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 76 3000140, mail: iodo@amt24.biz
3. Dane osobowe moje/dziecka będą przetwarzane podczas całego cyklu imprez: festynów/ zajęć/ wycieczek/ konkursów/ turniej związanych z
istnieniem Chobieńskiego Ośrodka Kultury na podstawie udzielonej zgody.
4. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań statutowych CHOK.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom.
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych/ do danych osobowych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, które
miało miejsce do momentu wycofania zgody.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niepodanie, może skutkować brakiem możliwości udziału Państwa lub dziecka w konkursie/
przeglądzie.

Załącznik nr 1
Bibliografia: - Kategoria I
1.

„Legendy krakowskie”

2.

„Legendy Polskie” - Wanda Chotomska

3.

„Baśnie i legendy polskie”

4.

„Baśnie, podania i legendy polskie”

5.

„Baśnie i legendy różnych narodów”

6.

„Bajki i legendy”- Leonardo da Vinci

Bibliografia: - Kategoria II
1. „A...B...C i inne opowiadania” - Orzeszkowa Eliza
2. „Wybór opowiadań” - Żeromski Stefan
3. „Nowele” – Sienkiewicz Henryk
4. „Wybór nowel” – Maria Konopnicka

karta zgłoszenia do
Konkursu Głośnego Czytania

1.Imię i nazwisko uczestnika ...............................................................………....…............
2. Miejsce zamieszkania ( adres) .........................................................………....…............
...............................................................................................................…….......…............
3. Kategoria ................................................................................……............………….....
4. Wiek uczestnika .............................................................................……….......…............
5. Telefon kontaktowy *..................................................................……...….......….............

*.Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach wynikających z regulaminu
konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018r., poz.1986 z późn. zm.
*.Uczestnik konkursu wyraża zgodę na zamieszczenie przez Chobieński Ośrodek Kultury wizerunku swojego /dziecka biorącego udział w
konkursie, w celu promocji wydarzenia i podania do wiadomości publicznej wyników konkursu.
* Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych
swoich /dziecka, poprzez poprawienie ich oraz żądania ich usunięcia jak również wycofania powyższej zgody.

..................................
/podpis zgłaszającego/

..................................
/podpis opiekuna/

Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), dalej
RODO
informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych będzie Chobieński Ośrodek Kultury.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 76 3000140, mail: iodo@amt24.biz
3. Dane osobowe moje/dziecka będą przetwarzane podczas całego cyklu imprez: festynów/ zajęć/ wycieczek/ konkursów/ turniej związanych z
istnieniem Chobieńskiego Ośrodka Kultury na podstawie udzielonej zgody.
4. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań statutowych CHOK.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom.
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych/ do danych osobowych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, które
miało miejsce do momentu wycofania zgody.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niepodanie, może skutkować brakiem możliwości udziału Państwa lub dziecka w konkursie
bożonarodzeniowym.

