Regulamin XXIII Powiatowego Konkursu Czytelniczego
„Odkrywaj historię z bohaterami serii Puk, puk! Marcina Przewoźniaka”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorami XXIII Powiatowego Konkursu Czytelniczego, zwanego dalej
Konkursem, są Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach oraz
Starostwo Powiatowe w Gorlicach.
2. Do Konkursu zapraszamy uczniów klas 4, 5 i 6 szkół podstawowych z powiatu
gorlickiego.
3. Głównym celem Konkursu jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz
popularyzacja wartościowej literatury.
§ 2. Organizacja Konkursu:
Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach.
I etap — eliminacje
1. Do eliminacji może przystąpić maksymalnie 4 uczniów z jednej szkoły.
O zakwalifikowaniu się do eliminacji decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Eliminacje do XXIII Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Odkrywaj historię z
bohaterami serii Puk, puk! Marcina Przewoźniaka” odbędą się w gminnych
bibliotekach publicznych powiatu gorlickiego (Biblioteka Biecz, Biblioteka Publiczna w
Bobowej, Gminna Biblioteka Publiczna w Lipinkach, Biblioteka Publiczna im. M.
Czuchnowskiego w Łużnej, Ośrodek Kultury i Biblioteki w Moszczenicy, Gminna
Biblioteka Publiczna w Ropie, Gminna Biblioteka Publiczna w Sękowej, Gminna
Biblioteka Publiczna w Uściu Gorlickim) oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Gorlicach.
3. Uczniowie z Gorlic i z Gminy Gorlice (Zagórzany, Dominikowice, Szymbark, Bystra,
Klęczany, Stróżówka, Ropica Polska, Kobylanka, Kwiatonowice) zgłaszają swój udział
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorlicach, w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży.
4. Uczniowie z pozostałych szkół powiatu gorlickiego zgłaszają swój udział w Konkursie
w swojej gminnej bibliotece publicznej i tam przystępują do eliminacji.
5. Wszyscy uczestnicy eliminacji rozwiązują test sprawdzający wiedzę na temat
bohaterów, rzeczy, wydarzeń i miejsc opisanych w dwóch książkach z serii Puk, puk!
Marcina Przewoźniaka: Puk, puk! Zastałem króla?, Puk, puk! Otwórzcie drzwi! Test
składa się z 30 pytań.
6. Laureatami I etapu zostają 3 osoby z największą ilością punktów z każdej biblioteki,
w której były przeprowadzane eliminacje.
7. Lista laureatów z I etapu — eliminacji — zostanie umieszczona na stronie
internetowej MBP w Gorlicach.

II etap — finał
1. Do finału przystępują laureaci eliminacji przeprowadzanych w gminnych bibliotekach
publicznych oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorlicach.
2. Finał Konkursu odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorlicach i zostanie
przeprowadzony w formie testu pisemnego sprawdzającego wiedzę na temat
bohaterów, rzeczy, wydarzeń i miejsc opisanych w czterech książkach z serii Puk, puk!
Marcina Przewoźniaka: Puk, puk! Zastałem króla?, Puk, puk! Otwórzcie drzwi!, Puk,
puk! Widzieliście kometę?, Puk, Puk! Chcecie psa? Test składa się z 40 pytań.
3. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która w teście uzyska największą liczbę punktów.
4. W przypadku uzyskania przez uczestników jednakowej liczby punktów zostanie
przeprowadzona dogrywka — również w formie testu pisemnego.
5. Komisja Konkursowa powołana w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława
Gabryela w Gorlicach wyłoni laureatów i przyzna im dyplomy i nagrody rzeczowe,
a pozostałym uczestnikom dyplomy i gadżety biblioteczne.
§ 3. Zasady uczestnictwa
1. Warunki uczestnictwa w Konkursie:
Uczestnicy z miasta Gorlice i Gminy Gorlice:


wypełnienie zgłoszenia konkursowego (załącznik nr 1 – można pobrać ze strony
www.mbp.gorlice.pl) i dostarczenie go do Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Gorlicach,



wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (załącznik nr 2) i
dostarczenie jej do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach,



wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 3) i dostarczenie jej do
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach.

Uczestnicy z terenu powiatu (oprócz miasta Gorlice i Gminy Gorlice):


wypełnienie zgłoszenia konkursowego (załącznik nr 1 – można pobrać ze strony
www.mbp.gorlice.pl) i dostarczenie go do swojej gminnej biblioteki publicznej,



wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularz dostępny w
swojej gminnej bibliotece publicznej) i dostarczenie jej do swojej gminnej
biblioteki publicznej,



wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku (formularz dostępny w swojej
gminnej bibliotece publicznej) i dostarczenie jej do swojej gminnej biblioteki
gminnej.

2. Formularze wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 2)
i wykorzystania wizerunku (załącznik 3) są również obowiązkowe dla uczestników
finału spoza Gorlic i Gminy Gorlice.
3. Wypełnione załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 należy dostarczyć osobiście, w zależności od
miejsca zamieszkania, do biblioteki gminnej lub Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Gorlicach do 25 marca 2022 roku.

4. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach.
§ 4.Terminy
1. Zgłoszenia do udziału w Konkursie należy dostarczyć do 25 marca 2022 roku.
2. Eliminacje w gminnych bibliotekach publicznych odbędą się 21 kwietnia 2022 roku
o godzinie wyznaczonej przez dyrektora lub kierownika danej biblioteki.
3. Eliminacje dla uczniów z Gorlic i z terenu Gminy Gorlice odbędą się 21 kwietnia 2022
roku o godzinie 9.00 (dla uczniów z Gorlic) i o godzinie 11.00 (dla uczniów z Gminy
Gorlice).
4. Finał Konkursu odbędzie się 2 czerwca 2022 roku (czwartek) w godzinach 10.00–
11.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorlicach, ul. Jagiełły 1.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu i rozdanie nagród odbędzie się tego samego dnia o godzinie
12.00.
§ 5. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława
Gabryela (ul. Jagiełły 1, 38-300 Gorlice NIP 738-10 13 812, REGON 001064195, tel. 18
352 19 62, e-mail: bibliotekagorlice@interia.pl) oraz gminne biblioteki publiczne, w
których są przeprowadzane eliminacje. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
tel. 18 355 12 20, e-mail: sylwester.firszt@um.gorlice.pl.
2. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 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 (RODO) (DZ Urz. L nr
119 z 4.05.2016, s. 1).
3. Dane osobowe uczestników i zwycięzców będą przetwarzane wyłącznie w celu
organizacji i przeprowadzenia Konkursu.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału
w Konkursie.
5. Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu
informowania o wynikach Konkursu.
6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, adres
korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, klasa, nazwa szkoły.
7. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do
sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

9. Organizator oświadcza, że dane uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
10. Dane uczestników Konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z
wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
11. Dane uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
działań w ramach Konkursu.
12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte,
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia
powierzonych danych osobowych.
13. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia
oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw
i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze
zagrożenia.
§ 6. Informacje dodatkowe
1. O godzinie rozpoczęcia eliminacji zgłoszeni uczestnicy zostaną powiadomieni drogą emailową lub telefoniczną. Termin eliminacji będzie umieszczony także na stronach
internetowych bibliotek gminnych oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach.
2. Regulamin Konkursu jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
3. W sytuacjach nieobjętych regulaminem Konkursu rozstrzygają organizatorzy lub jury.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu Konkursu.
5. Konkurs prowadzony na podstawie regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową,
zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w
rozumieniu art. 2 Ustawy o grach hazardowych z 19 listopada 2009 roku.
6. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Beata Mituś — kierownik Działu Animacji
Czytelnictwa Dziecięcego i Młodzieżowego MBP (tel. 18 352 19 62) e-mail:
oddzialdladzieci@mbpgorlice.info)
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