
Regulamin Gminnego konkursu czytelniczego WIEŻA CZYTELNICZA – 2021.

I. Organizator konkursu:
1. Organizatorem konkursu czytelniczego „Wieża Czytelnicza” jest Gminne Centrum Kultu-

ry i Bibliotek w Iwanowicach.

2. Nagrody w ramach konkursu, zostały dofinansowane z budżetu Gminy Iwanowice, ze 
środków finansowych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Al-
koholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

II. Cele konkursu:
1. Mobilizowanie uczniów do czytania,
2. Pogłębianie ich ciekawości czytelniczej,
3. Popularyzowanie wartościowej literatury polskiej i zagranicznej wśród dla dzieci i 

młodzieży,
4. Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
5. Aktywizacja uczniów poprzez udział w konkursach,
6. Rozwijanie zdrowego współzawodnictwa,
7. Podnoszenie kultury czytelniczej,
8. Utrwalanie nawyku obcowania z książką,

III. Uczestnicy konkursu (KATEGORIE)
Konkurs adresowany jest do uczniów klas I - VI  z terenu Gminy Iwanowice. 
Konkurs będzie oceniany w dwóch kategoriach klasowych/wiekowych:
1. Uczniowie klas I – III
2. Uczniowie Klas IV – VI

IV. Zasady i przebieg konkursu:
1. Aby wziąć udział w konkursie należy wydrukować listę książek (listy będą także 

dostępne w Bibliotekach w Szkołach działających na terenie Gminy Iwanowice oraz w 
Bibliotece Publicznej w Iwanowicach i jej Filiach w Sieciechowicach i w Widomej),

2. Następnie wszystkie czytane książki należy sukcesywnie wpisywać na listę tytuł 
przeczytanych książek, autora, ilości przeczytanych stron, numer inwentarzowy z 
biblioteki (jeśli książka jest wypożyczona),

3. Wszystkie uzupełnione listy należy przynieść do Biblioteki w Iwanowicach lub do Filii 
Biblioteki w Widomej lub w Sieciechowicach do dnia 18 czerwca 2021 roku,

4. Konkurs polega na przeczytaniu książek i zebraniu jak największej ilości punktów,
5. Konkurs ma też charakter międzyszkolny oprócz najlepszych czytelników, nagrodzimy 

również klasy, które zdobędą najwięcej punktów. 
V. Nagrody i punktacja:

1. W kategorii klas I do III za każde przeczytane 10 stron przysługuje 1 punkt. 
2. W kategorii klas IV do VI za każde przeczytane 20 stron przysługuje 1 punkt. 
3. Za każde 5 książek, wypożyczonych z biblioteki przysługuje 1 punkt.
4. W czasie zwrotu książek do Biblioteki – Bibliotekarz może zadać pytania kontrolne 

dotyczące książki, którą Czytelnik wpisał do konkursu.
5. Przyznane zostaną trzy miejsca dla najlepszych Czytelników Indywidualnych w 

kategoriach 
a) uczniowie klas I do III
b) uczniowie klas IV do VI



6. Ponadto spośród klas I do VI wyłonimy po jednej klasie, która zdobędzie największą 
liczbę punktów.

VI. Wyniki:
Wyniki zostaną ogłoszone i opublikowane na stronie Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek 
w Iwanowicach 22 czerwca 2021 roku.

VII. Zgłaszanie udziału.
1. Aby wziąć udział w konkursie należy do 18 czerwca przynieść do Gminnego Centrum 

Kultury i Bibliotek w Iwanowicach lub do Filii Biblioteki w Sieciechowicach lub w 
Widomej wypełnioną listę/listy przeczytanych książek wraz z wypełnioną kartą 
zgłoszeniową oraz klauzulą RODO, podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego. 

2. Karty niespełniające wymogów regulaminu konkursu, zostaną odrzucone.
3. Złożenie karty do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie jej

w celach promocyjnych Gminy Iwanowice.
4. Termin składania prac upływa 18 czerwca 2021 r.

VIII. Punktacja:
1. Punkty podliczy Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora,
2. Laureaci oraz Zwycięskie Klasy zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową na 

podstawie zebranych punktów,
3. Laureaci otrzymają nagrody książkowe,
4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

IX. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 22 czerwca 2021 roku - wyniki zostaną zamieszczone
na stronie internetowej GCKiB w Iwanowicach i Urzędu Gminy Iwanowice.

Termin oraz miejsce odebrania nagród zostanie ogłoszony na stronie internetowej i 
fecebooku Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.

X. Prawa autorskie: 
1. Listy przeczytanych książek, mogą zostać wykorzystane w celach promocyjnych Gminy 

Iwanowice. Za wykorzystanie autorowi nie przysługuje wynagrodzenie. 

2. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych
osobowych uczestnika w celach związanych z konkursem (zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119, s.1).

XI. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie konkursu.

XII. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.

▪ 012 388 45 16 - GCKiB w Iwanowicach.

▪ 690 908 411 – Biblioteka w Widomej


