
REGULAMIN KONKURSU 

PIĘKNEGO CZYTANIA baśni Hansa Christiana Andersena 
Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku 

 

1. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci z klas II szkół podstawowych powiatu 
lęborskiego. 

2. Konkurs tym razem będzie w wersji online. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać  
do 30 października 2020 r. na adres mbplebork.dzieciecy@gmail.com: 
- skan/zdjęcie podpisanej przez rodziców karty uczestnika (dostępnej na stronie biblioteki, 
lub w bibliotece), 
- film prezentujący czytany przez Was fragment baśni Hansa Christiana Andersena. 

3. Zalecamy nagrywać filmy smartfonem w takim formacie, aby można je było opublikować              
na Facebooku (mp4, mov).  

4. Czas prezentacji to maksymalnie 5 minut.  
5. Fragment utworu Andersena może być dowolny, prosimy o podanie na początku filmu 

tytułu utworu, z którego fragment pochodzi. Baśnie Andersena muszą pochodzić z domeny 
publicznej wolnelektury.pl  – w wyszukiwarce wpisujemy Hans Christian Andersen i poniżej 
pojawia się lista dostępnych utworów autora. 

6. Nie można wykorzystywać utworów innych autorów. Uczestnicy biorą odpowiedzialność              
za nadesłane treści, które nie mogą naruszać praw osób trzecich i praw autorskich.  

7. Nadesłane prezentacje zostaną opublikowane na Facebooku i stronie internetowej 
biblioteki.  

8. Oceny nadesłanych filmów w dniach 5-8 listopada 2020 r. dokona powołana komisja                
oraz użytkownicy bibliotecznego Facebooka, którzy przyznają Nagrodę Publiczności.  

9. Kryteria oceniania: sposób prezentacji, płynność, intonacja, bezbłędność. 
10. Ogłoszenie wyników odbędzie się 13 listopada 2020 r. 
11. Dodatkowo zapraszamy dzieci uczestniczące w konkursie 26 października 2020 r.                          

o 15.00 i 17.00 na bezpłatne WARSZTATY Z AUTOPREZENTACJI I GŁOŚNEGO CZYTANIA 

prowadzone przez aktora Marcina Borchardta.  
 

KONTAKT w sprawach związanych z konkursem i warsztatami z autoprezentacji:  
Kierownik Działu dla Dzieci i Młodzieży 
Emilia Wenta 
T: 59 8622 307, wewnętrzny 24 
E: mbplebork.dzieciecy@gmail.com 

 

Klauzula informacyjna:  
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
informuję, że: 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku, 
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – komputeryzacja@bibioteka.lebork.pl, 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu: pięknego czytania, 
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy MPB w Lęborku, 
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia wyników - 

maksymalnie 12 miesięcy, 
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwia uczestnictwo w konkursie. 
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