Regulamin konkursu
MISTRZ JĘZYKA POLSKIEGO

CEL:
Celem konkursu jest promowanie poprawnej polszczyzny, zwrócenie uwagi na bogactwo
języka polskiego, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym.
ORGANIZATOR:
Organizatorem konkursu jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu. Konkurs jest jednym
z elementów projektu „Jawne komplety literackie i językowe”, na który biblioteka otrzymała
dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury.
UCZESTNICTWO:
Konkurs skierowany jest do uczniów klas VIII szkół podstawowych, klas III gimnazjów
oraz klas I szkół średnich z terenu Sieradza i powiatu sieradzkiego.
TERMIN I MIEJSCE:
Konkurs odbędzie się 20 listopada 2018 r. (wtorek) o godzinie 1200 w siedzibie Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Sieradzu, ul. Żwirki i Wigury 4.
ZGŁOSZENIA:
Uczestników konkursu zgłasza nauczyciel języka polskiego za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: info@pbp.sieradz.pl w terminie do dnia 14 listopada 2018 r.,
do godziny 1200. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie dwóch uczniów. W temacie maila
należy wpisać „Mistrz języka polskiego”. Przed rozpoczęciem konkursu należy również złożyć
w formie papierowej wypełniony formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik
do niniejszego regulaminu.
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU:
Konkurs będzie miał formę zabawy. Uczestnicy odpowiadać będą na własnoręcznie
wylosowane pytania. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymają punkty. Zdobywca największej
liczby punktów zostanie zwycięzcą konkursu.
Pytania konkursowe, przygotowane przez członków komisji konkursowej, dotyczyć będą
zagadnień językowych (związki frazeologiczne, przysłowia, odmiana wyrazów kłopotliwych,
onomastyka, wyrazy zapożyczone, synonimy, antonimy).
KOMISJA KONKURSOWA:
Odpowiedzi uczniów będzie oceniać komisja w składzie: panie Ewa Jaśkiewicz i Wiesława
Kruszek - polonistki, pan Tomasz Oszczęda – dr nauk humanistycznych, językoznawca.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU:
Komisja ogłosi wyniki konkursu tego samego dnia, tzn. 20 listopada 2018 r., o godzinie 1400.
NAGRODY:
a) Zdobywcy miejsc I-III zostaną uhonorowani nagrodami: książkami i grami edukacyjnymi.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i książki.
b) Wyniki konkursu oraz relacja z jego przebiegu zostaną opublikowane na stronie
internetowej biblioteki (www.pbp.sieradz.pl), powiatu sieradzkiego (powiat-sieradz.pl)
oraz przekazane lokalnym mediom.
INNE:
a) Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu.
b) Wszystkie ewentualne sprawy sporne, nie objęte niniejszym regulaminem, rozstrzyga
organizator.

Organizator

Załącznik do regulaminu konkursu „Mistrz języka polskiego”

Formularz zgłoszeniowy osoby niepełnoletniej
w konkursie MISTRZ JĘZYKA POLSKIEGO
Dane uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko:
……………………………….......…………........................................……………
Tel. …...………………………., e-mail .......................................................
Nazwa i adres szkoły, klasa:
………………………………………………………………………..………….............…....
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko) …………………………
………………..…………………………………….. w konkursie MISTRZ JĘZYKA POLSKIEGO, organizowanym
przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Sieradzu w dniu 20 listopada 2018 r. o godz. 1200.
Przebieg konkursu będzie dokumentowany na fotografiach, które zostaną opublikowane na
stronach internetowych biblioteki, powiatu sieradzkiego oraz mediów.
Wyrażam dobrowolną, świadomą, bezterminową zgodę na nieodpłatne przetwarzanie danych
osobowych mojego dziecka jako uczestnika wydarzenia, w zakresie wizerunku1 oraz w zakresie
imienia i nazwiska2, w celu organizacji i udokumentowania wydarzenia oraz w celu jego
promocji na wyżej wymienionych stronach internetowych.

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

…………….………………………..

miejscowość, data

podpis rodzica/opiekuna

***
Ja niżej podpisany ..................................................................................... (imię i nazwisko)
oświadczam, że wycofuję zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku
oraz w zakresie imienia i nazwiska, udzieloną w dniu …………………………………………...................,
na okoliczność udziału mojego dziecka w konkursie MISTRZ JĘZYKA POLSKIEGO.
.......................................
miejscowość, data

…..……………………………………..
podpis rodzica/opiekuna

¹ Dane pozyskiwane na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. a), tj. na podstawie zgody, w celu organizacji, udokumentowania i promocji
konkursu MISTRZ JĘZYKA POLSKIEGO.
2 Dane pozyskiwane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a), tj. na podstawie zgody, w celu organizacji, udokumentowania i promocji
konkursu MISTRZ JĘZYKA POLSKIEGO.

KLAUZULA INFORMACYJNA
(informacje wynikające z art. 13 RODO)
Administratorem danych osobowych jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu. Kontakt
do inspektora danych osobowych PBP: Gabriela Kaczmarek, mail: iodo@pbp.sieradz.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu MISTRZ JĘZYKA POLSKIEGO,
b) w celu udokumentowania ww. wydarzenia,
c) w celu promocji ww. wydarzenia oraz statutowej działalności jego organizatora.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi udział w wydarzeniu.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest w art. 6 ust. 1 pkt a (na podstawie zgody) oraz
art. 9 ust.1 pkt a (zgoda na przetwarzanie danych szczególnych kategorii).
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, na które
zostały pozyskane, a po upływie tego okresu, przez czas wymagany obowiązującymi
przepisami prawa. Nie będą przekazywane innym odbiorcom.
Właściciel danych osobowych ma prawo:
• dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
• żądania sprostowania danych,
• do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), w szczególności, gdy nie są one już
niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
• do ograniczenia przetwarzania danych.
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Właściciel danych osobowych może również wycofać zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, które zostały przez niego przekazane na podstawie zgody - z tym, że wycofanie
zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody,
przed jej wycofaniem.
Może również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Sieradz, dnia ……..………

………………………..……………
podpis rodzica/opiekuna

