
  
Regulamin XV edycji Powiatowego Konkursu Czytelniczego   

dla dzieci i młodzieży „Pożeracze Książek” 
 

§ 1 

Organizatorem  Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Pożeracze książek”, zwanego dalej 
Konkursem, jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” 
w Wałbrzychu, zwana dalej Organizatorem oraz Gmina Wałbrzych. 

§ 2 

Celem Konkursu jest propagowanie czytelnictwa oraz promowanie polskiej literatury dziecięcej 
i młodzieżowej. 

§ 3 

Temat Konkursu: W RODZINIE SIŁA 

§ 4 

Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
„Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu ul. Rynek 9 oraz na stronie Biblioteki  www.atlanty.pl.   

§ 5 

Uczestnicy 

W Konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej. 

§ 6 

Warunki uczestnictwa 
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie przez szkołę drużyny, w skład której 

wchodzi 3 uczniów – po jednym przedstawicielu klas IV, V i VI . 
2. Udział w Konkursie związany jest ze znajomością książek Agnieszki Tyszki: 

 Pozycje konkursowe dla klasy IV: 
 „Zosia z ulicy Kociej”, 
 „Zosia z ulicy Kociej. Na tropie ”. 

 Pozycje konkursowe dla klasy V: 
 „M jak dżeM”, 
 „Kawa dla kota 

 Pozycje konkursowe dla klasy VI: 
 „Kredens pod Grunwaldem”, 
 „Czego uszy nie widzą”. 

 
3. W etapie finałowym, w przypadku dogrywki indywidualnej i drużynowej, przewidywane 

są pytania z biografii i twórczości Agnieszki Tyszki. W związku z tym każdy 
z uczestników Konkursu powinien zapoznać się z biografią  i twórczością autorki we 
własnym zakresie. 

4. Książki Agnieszki Tyszki znajdują się w zbiorach Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu. 

5. Uczestników Konkursu obowiązuje Regulamin korzystania z zasobów PiMBP „Biblioteki 
pod Atlantami” tak, jak innych użytkowników.  
 
 



§ 7 

Przebieg Konkursu 

Etap szkolny 
1. Organizator przekazuje szkole zestaw pytań dla uczniów poszczególnych klas oraz 

pytania z odpowiedziami dla nauczyciela. 
2. Spośród uczniów, którzy odpowiedzą najlepiej na pytania, szkoła wyłania po jednym 

przedstawicielu z klasy IV, V, VI, tworząc trzyosobową drużynę reprezentującą szkołę. 
3. Do 8 listopada 2021r. szkoła przesyła na adres e-mail: dzieci@atlanty.pl  informacje 

dotyczące przebiegu Etapu szkolnego, podając: 
- liczbę uczniów biorących udział w Etapie szkolnym, 
- skład drużyny zgłaszanej do Etapu powiatowego: imiona, nazwiska i klasa uczniów oraz 
imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna drużyny. 

4. Uczniowie zgłaszani do Etapu powiatowego zobowiązani są  w dniu finału Konkursu 
dostarczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1). 

 
Etap powiatowy - finał 
1. Finał Konkursu odbędzie się 13 grudnia 2021 r. o godz. 9.00, w siedzibie PiMBP 

„Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu, ul. Rynek 9.   
2. W ramach finału odbędą się konkurencje indywidualne i drużynowe związane ze 

znajomością książek, twórczości i biografii Agnieszki Tyszki. 
3. Uczestnicy Konkursu otrzymają imienne dyplomy udziału, a finaliści Konkursu dyplomy 

i nagrody za zajęcie I, II i III miejsca.    
4. Dla szkół zwycięskich drużyn przewidziane są dyplomy i nagrody książkowe (za zajęcie I, 

II i III miejsca). 
5. Nauczyciele-opiekunowie otrzymają pisemne podziękowania.  
6.  Po zakończeniu zmagań konkursowych odbędzie się spotkanie autorskie Agnieszki Tyszki.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                 Załącznik nr 1 do Regulaminu XV Powiatowego  

     Konkursu  Czytelniczego „Pożeracze Książek” 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

W związku z udziałem dziecka ……………………………………………………………..……….........………………………                                  
                                                                                    (imię  i nazwisko dziecka)  
w XV edycji Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Pożeracze książek”, organizowanego przez 

Powiatową  i Miejską Bibliotekę Publiczną „Biblioteka pod Atlantami”, 58-300 Wałbrzych, Rynek 9 

(PiMBP):  

(prosimy o dokonanie wyboru przez zakreślenie wybranego pola) 

 

[   ] TAK   [   ] NIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka (imię, 

nazwisko, klasa, nazwa szkoły) dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia 

Konkursu.  

 

[   ] TAK   [   ] NIE  Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez PiMBP w materiałach promocyjnych 

tradycyjnych oraz na stronach internetowych (www.atlanty.pl, facebook, 

instagram, you tube), prowadzonych przez PiMBP wizerunku  dziecka 

utrwalonego podczas Finału powiatowego Konkursu. 

 

 
……………………………………… 

(miejscowość, data) 

  
………………………………………..…………… 
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 

 
 
Informujemy, że:  
 
 administratorem danych jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” (PiMBP),  
58-300 Wałbrzych, Rynek 9; 
 dane będą przetwarzane wyłączenie w związku z realizacją Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Pożeracze książek”; 
 podanie danych osobowych i wyrażenie zgód na ich przetwarzanie jest niezbędne do udziału w Konkursie; 
 brak zgody na wykorzystanie wizerunku dla celów promocyjnych Konkursu nie jest przeszkodą w udziale w Konkursie; 
 dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozliczenia Konkursu; w przypadku zgody na publikację wizerunku, 

może on być publikowany do czasu wycofania zgody lub zamknięcia stron internetowych prowadzonych przez PiMBP; 
 dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;  
 podającemu dane przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, bądź usunięcia, przy czym wycofanie zgody 

może uniemożliwić udział w Konkursie; 
 w siedzibie administratora prowadzony jest monitoring wizyjny, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia; 

administratorem danych z monitoringu jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” 
 kontakt z inspektorem ochrony danych w PiMBP: tel. 746483724, iod@atlanty.pl 
 


