
 

V Regionalny konkurs biblioteczny 

 

„Zareklamuj książkę” 

 

Uczestnicy 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół regionu cieszyńskiego i Jastrzębia-Zdroju.  

Kategorie uczestników: szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły specjalne. 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie dowolną techniką plastyczną oryginalnego plakatu 

reklamującego książkę, wybraną z zaproponowanego przez Organizatorów spisu literatury. 

Praca może zawierać hasło reklamujące. 

 

Cele Konkursu: 

 

 Pobudzanie wyobraźni, kreatywności u młodych czytelników, 

 Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi środkami wypowiedzi 

artystycznej, 

 Popularyzacja czytelnictwa literatury dziecięcej, 

 Popieranie spontanicznej ekspresji artystycznej dzieci, 

 Przybliżenie pojęć związanych z reklamą i promocją książek, 

 Promowanie literatury asygnowanej w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa. 

 

Warunki: 

 

1. Aby wziąć udział w konkursie, należy samodzielnie zaprojektować i wykonać plakat 

na temat wybranej książki (spis literatury w załączniku). 

  

2. Prace należy wykonać w postaci jednostronnego plakatu w formacie A3 dowolną 

techniką  plastyczną.  

 

3. Z jednej szkoły można przesłać najwyżej 4 prace.  

 

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż dostarczona praca jest 

oryginalnym utworem autora, a jej treść nie narusza dóbr osobistych osób, które 

zostały na niej przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych. 

 

5. Do każdej wytypowanej do konkursu pracy należy dołączyć kartę informacyjną 

zawierającą: autora i tytuł książki, nazwę i adres szkoły wraz z numerem telefonu, 

imię i nazwisko ucznia przygotowującego pracę oraz imię i nazwisko 

nauczyciela/opiekuna wraz z adresem e-mail, a także oświadczeniami na 

przetwarzanie danych osobowych i wizerunku (schemat karty informacyjnej 

i oświadczenia do wykorzystania zamieszczono na końcu regulaminu). 

 



6. O zakwalifikowaniu uczniów do finału konkursu nauczyciele/opiekunowie zostaną 

powiadomieni pocztą e-mail, zaś wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronach 

internetowych Organizatorów. 

 

7. Nadesłane prace oceni niezależne jury powołane przez Organizatorów. Werdykt jury 

jest ostateczny.  

 

8. Laureaci zostaną nagrodzeni oraz otrzymają pamiątkowe dyplomy. Dla 

nauczycieli/opiekunów zostaną przygotowane przez Organizatorów potwierdzenia 

poświadczające merytoryczną opiekę nad uczniami i przebiegiem szkolnego etapu 

konkursu.  

  

Termin przyjmowania prac: 

 

Od 1 do 8 kwietnia 2019 r. 

 

Prace należy przekazać do Ośrodka Doskonalenia Zawodowego „Publisher-Innowacje”          

w Cieszynie przy ul. Świeżego 8 w godz. 9.00-16.00 

Uczestnicy z Jastrzębia-Zdroju mogą przekazać prace do Biblioteki lub Sekretariatu Zespołu 

Szkół Specjalnych nr 9 im. dr. M. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 11 Listopada 4 

w godz. 8.00-15.00. 

Finał konkursu: 

Rozstrzygnięcie konkursu - rozdanie nagród i prezentacja prac odbędzie się w Ośrodku 

Doskonalenia Zawodowego w Cieszynie w dniu 8 maja 2019 r. o godz. 16.00.  

Po finale konkursu będzie zorganizowana wystawa prac w Pedagogicznej Bibliotece 

Wojewódzkiej w Bielsku-Białej Filii w Cieszynie przy ul. Stalmacha 14.  

Prace po zakończeniu wystaw przechodzą na własność autorów i będą do odbioru w okresie 

01.10 do 15.10.2019 r. w siedzibie ODZ ul. ks. Świeżego 8. Po terminie przechodzą na 

własność Organizatorów. 

 

Organizatorzy: 

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „Publisher-Innowacje” w Cieszynie – mgr Emilia 

Gibiec; 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej. Filia w Cieszynie –  dr Jadwiga 

Picha;  

Zespół Szkół Specjalnych nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju – mgr Ewa 

Mrowiec. 

Na wszelkie pytania dotyczące konkursu odpowie współorganizator – Jadwiga Picha – e-mail: 

j.picha@pbw.bielsko.pl, Ewa Mrowiec – e-mail: emmrowiec@wp.pl 

 

 

 



Schemat karty informacyjnej: 

Autor, tytuł książki  

Nazwa i adres szkoły   

Numer telefonu szkoły  

Imię i nazwisko ucznia przygotowującego 

pracę oraz klasa 

 

Imię i nazwisko opiekuna,  

adres e-mail 

 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka: 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka/podopiecznego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku-Białej, 

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „Publisher-Innowacje” w Cieszynie oraz Zespół Szkół 

Specjalnych nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju w celach organizacyjnych 

oraz ogłoszenia wyników konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000). 

 

Imię i nazwisko dziecka 

 

 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 

 

Data 

 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka: 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego 

dziecka/podopiecznego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku-Białej, 

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „Publisher-Innowacje” w Cieszynie oraz Zespół Szkół 

Specjalnych nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju w celach opublikowania 

zdjęć z finału konkursu na stronach internetowych Organizatorów i w mediach 

społecznościowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191). 

 

Imię i nazwisko dziecka 

 

 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 

 

Data 

 

 



Oświadczenie nauczyciela/opiekuna: 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku-Białej, Ośrodek Doskonalenia 

Zawodowego „Publisher-Innowacje” w Cieszynie oraz Zespół Szkół Specjalnych nr 9 im. dr 

Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju w celach organizacyjnych oraz ogłoszenia wyników 

konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2018 r., poz. 1000). 

 

Imię i nazwisko nauczyciela 

 

 

Czytelny podpis nauczyciela 

 

 

Data 

 

 

Oświadczenie nauczyciela/opiekuna: 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku przez Pedagogiczną 

Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku-Białej, Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „Publisher-

Innowacje” w Cieszynie oraz Zespół Szkół Specjalnych nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka 

w Jastrzębiu-Zdroju w celach opublikowania zdjęć z finału konkursu na stronach 

internetowych Organizatorów i w mediach społecznościowych zgodnie z przepisami Ustawy 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz art. 

81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191). 

 

Imię i nazwisko nauczyciela 

 

 

Czytelny podpis nauczyciela 

 

 

Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obowiązek informacyjny: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych 

nr 2016/679, zwanym dalej RODO, informujemy, iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki 

Wojewódzkiej w Bielsku-Białej, z siedzibą przy ul. Komorowickiej 48, adres e-mail: 

biblioteka@pbw.bielsko.pl, strona internetowa: www.pbw.bielsko.pl 

2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych 

pani Jolanta Szczupak, adres e-mail: iod@pbw.bielsko.pl  

3) Dane osobowe Pani/Pana dziecka/podopiecznego będą przetwarzane w celach 

związanych z organizacją i przebiegiem V Regionalnego konkursu bibliotecznego 

"Zareklamuj książkę".  

4) Dane osobowe Pani/Pana dziecka/podopiecznego będą ujawnione osobom 

upoważnionym przez administratora danych osobowych wyłącznie w celu 

wykonywania obowiązków wynikających z zadań realizowanych przez Bibliotekę, 

a także podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

5) Dane osobowe Pani/Pana dziecka/podopiecznego będą przechowywane przez okres 

trwania konkursu oraz przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących 

przepisów prawa, tj. 5 lat od roku następnego po dacie konkursu, chyba, że przepisy 

stanowią inaczej. 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędnym warunkiem 

uczestniczenia w organizowanej i prowadzonej działalności przez Pedagogiczną 

Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku-Białej, i jest wymogiem ustawowym, 

wynikającym z przepisu prawa Ustawy z dnia z 27 czerwca 1997 o bibliotekach. 

8) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani profilowania, o którym mowa w art.22. RODO. 

9) Administrator danych osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych 

w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostaną zebrane. 
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Spis literatury*: 

 

Klasy 1-3: 

1) Dżok: legenda o psiej wierności / Barbara Gawryluk 

2) Na wszystko jest sposób / Renata Piątkowska 

3) Na psa urok!: opowiadania o psach / [ilustracje Zuzanna Orlińska, Małgorzata Flis] 

4) Opowiadania z uśmiechem / [ilustracje Iwona Cała i in.] 

5) Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych) / 

Justyna Bednarek 

 

Klasy 4-6: 

1) Asiunia / Joanna Papuzińska 

2) Brajan i ogniowe smoki / Andrzej Żak 

3) Piastowskie orły: 10 opowiadań z czasów Piastów / Grażyna Bąkiewicz, Kazimierz 

Szymeczko, Paweł Wakuła 

4) Kolorowy szalik / Barbara Kosmowska 

5) Kamienica / Roksana Jędrzejewska-Wróbel 

 

Klasy 7-8 oraz 3 gimnazjum: 

1) Kawa z kardamonem / Joanna Jagiełło 

2) Teatr niewidzialnych dzieci / Marcin Szczygielski 

3) Wszystkie lajki Marczuka / Paweł Beręsewicz 

4) 16.10 do Bergamo / Piotr Rowicki 

5) Czarodzieje mogą wszystko: traktat o świecie czarów: ...by przenosić cudowny świat 

naszych marzeń do rzeczywistości... / Dariusz Chwiejczak 

 

Szkoły specjalne: 

1) Dżok : legenda o psiej wierności / Barbara Gawryluk 

2) Na wszystko jest sposób / Renata Piątkowska 

3) Na psa urok!: opowiadania o psach / [ilustracje Zuzanna Orlińska, Małgorzata Flis] 

4) Opowiadania z uśmiechem / [ilustracje Iwona Cała i in.] 

5) Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych) / 

Justyna Bednarek 

 

 

*Wszystkie tytuły dostępne są w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej Filii w Cieszynie 

(ul. Stalmacha 14, Cieszyn). 


