
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie 

zaprasza dzieci, młodzież klas VI-VIII 

Szkół Podstawowych z Gminy Rzgów 

do udziału w konkursie literackim 

na opowiadanie inspirowane lekturą  

,,Opowieść wigilijna” 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

• Organizatorem konkursu literackiego na opowiadanie inspirowane lekturą ,,Opowieść 

wigilijna” K. Dickensa jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie. 

• Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz 

zobowiązanie do jego przestrzegania. 

2. Cele konkursu: 

• Doskonalenie umiejętności gramatycznych, ortograficznych oraz stylistycznych w 

utworach literackich 

• Formowanie wrażliwości artystycznej i kreatywności 

• Rozwijanie zamiłowania do języka ojczystego, kształcenie poprawnej polszczyzny 

• Wskazanie najważniejszych wartości w życiu człowieka  

• Nawiązanie do symboliki Świąt Bożego Narodzenia 

3. Propozycje tematów: 

• Wigilijne spotkanie z duchem Ebenezera Scrooge’a uchroniło Cię od 

popełnienia życiowego błędu ……..– opowiadanie twórcze 

• Dusza Ebenezera Scrooge’a trafiła na dziady…….    

Zredaguj opowiadanie twórcze w oparciu o ,,Opowieść wigilijną ’’  

K. Dickensa oraz II cz. ,,Dziadów’’ A. Mickiewicza 

• To było magiczne Boże Narodzenie……. Moja misja się powiodła. 

 Jako duch Jakuba Marley’a zredaguj opowiadanie twórcze. 

4.  Założenia organizacyjne: 

• Każdy Uczestnik może nadesłać na konkurs tylko jedną pracę 

• Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi, ani nieprzedstawianymi na innych konkursach 

• Założenia techniczne tekstu: minimum 1 strona w formacie A4, czcionka Times New 

Roman, wielkość czcionki: 12, marginesy - 2 cm 

5. Kryteria oceniania prac:  

• Spełnienie wymogów formalnych 

• Spójność pracy z tematami konkursu, zawartość merytoryczna, pomysłowość 

 i nowatorstwo 

• Walory językowe 

• Poprawność gramatyczna 

6.  Miejsce i termin składania prac konkursowych: 

• Prace należy składać do dnia 10.12.2021r. wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia do  

Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie ul. Konińska 4, 62-586 Rzgów 

(od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-16:00) lub przesłać pocztą 

elektroniczną na adres: dyrektor@gbprzgow.pl 



• Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie 

konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej. 

7. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi                              

       w dniu 16 grudnia 2021 r. w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej  

       w Rzgowie (godzina zostanie ustalona  w terminie późniejszym) 

8. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania  

w zgłoszeniu, przez Uczestników Konkursu nieprawidłowych danych, jak również za 

nieprawidłowości i opóźnienia związane z nieprawidłowym działaniem serwerów lub 

poczty elektronicznej. 

 

 

Ponadto informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie  

z siedzibą przy ul. Konińskiej 4, 62-586 Rzgów.  

2. Inspektorem Ochrony Danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie  

jest osoba dostępna pod adresem iod.rzgow@gmail.com.  

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji  

i przeprowadzenia konkursu, a dane zwycięzców w celu przekazania im nagrody.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego  

rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma 

charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.  

5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:  

a) imię i nazwisko,  

b) adres korespondencyjny, e-mail i nr. telefonu szkoły,  

c) wiek i klasa  

6. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z prawa do cofnięcia zgody należy skontaktować się z Organizatorem 

konkursu dostępnym pod adresem e-mail bibliotekarzgow@interia.pl.  

7. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia 

danych,  ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. W celu skorzystania z przysługujących 

praw należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail 

bibliotekarzgow@interia.pl.  

8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach 

konkursu.  

9. Dane zwycięzcy nie będą przetrzymywane dłużej, niż jest to wymagane.  

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA NA KONKURS LITERACKI 

OPOWIADANIE INSPIROWANE LEKTURĄ ,,OPOWIEŚĆ WIGILIJNA” 

 
Imię i nazwisko uczestnika ………………………..……………………………..………………………………………………………….. 
 
Nazwa szkoły ………………...…………………………………………………...……………………………………………………………. 

 
Adres korespondencyjny, telefon, e-mail szkoły ……………………………………………………………….....…………………..... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Klasa…………………………………………………………………………………………………………………………………..………….  
 

 

 
………………………………………                                                                      …………………………………………………………  
 Data i pieczęć organizatora                                                                                  Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego                                                                                                      

 

 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie literackim na opowiadanie inspirowane lekturą ,,Opowieść wigilijna” 

organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rzgowie, ul. Konińska 4, 62-586 Rzgów.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami), która obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, 

zmienianie, udostępnianie i usuwanie tych danych do celów realizacji  konkursu literackiego na opowiadanie inspirowane lekturą 

,,Opowieść wigilijna”.  Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że mam pełne prawo wglądu i zmiany danych mojego dziecka, jak też ich 

usunięcia z bazy.  

 

                                                                                                                                                 ........................................................................  

                                                                                                                                                         (Podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

    Udzielam Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie, zgodę na przetwarzanie i na udostępnianie danych osobowych mojego dziecka 

do celów monitoringu, kontroli, ewaluacji w konkursie literackim na opowiadanie inspirowane lekturą ,,Opowieść wigilijna”.  

  Udzielam nieodwołalnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć, filmów oraz  nagrań wideo z wizerunkiem mojego dziecka 

powstałych w trakcie realizacji konkursu  literackiego na opowiadanie inspirowane lekturą ,,Opowieść wigilijna” bez konieczności 

każdorazowego ich zatwierdzania wyłącznie dla potrzeb realizacji konkursu.  

   Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych  zdjęć/nagrań/wywiadów za pośrednictwem dowolnego 

medium w tym umieszczenie na stronach i portalach internetowych, zamieszczanie w bezpłatnych publikacjach oraz innych drukach      

(np. plakat, folder, artykuł, informacje itp...).  

   Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.  

                                                                                                                                                  .......................................................................  

                                                                                                                                                         (Podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 
 
 

   Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art.24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 

2016 r. poz. 922):  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie z siedzibą  

przy ul. Konińskiej 4, 62-586 Rzgów. Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie prowadzi operację przetwarzania danych osobowych 

Państwa dziecka.  

2. Dane osobowe Państwa dziecka będą zbierane i przetwarzane będą w celu realizacji konkursu literackiego na opowiadanie 

inspirowane lekturą ,,Opowieść wigilijna”. 

3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych swojego dziecka oraz ich poprawiania.  

4. Podanie danych osobowych Państwa dziecka jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości realizacji konkursu.  

 

   Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią powyższych informacji i przyjąłem/łam je do wiadomości.  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                               .......................................................................... 

                                                                                                                                      (Podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 


