REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU „QUIZ - GORZKA CZEKOLADA”
na podstawie 4 opowiadań Katarzyny Ryrych z książki
„Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach ”
Koordynator konkursu:
Gminna Biblioteka Publiczna w Radwanicach - tel.76/ 831 14 82,
Współorganizatorzy:
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach,
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie,
Gminna Biblioteka Publiczna w Gaworzycach,
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Grębocicach,
Przemkowski Ośrodek Kultury i Biblioteka.
Cele konkursu:
 popularyzacja twórczości Katarzyny Ryrych,
 zachęcanie do aktywnego czytania,
 doskonalenie umiejętności przekazywania nabytych wiadomości,
 promocja czytelnictwa wśród dzieci.
Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas od V do VII szkół podstawowych
z powiatu polkowickiego.
2. Konkurs polega na rozwiązaniu quizu na podstawie czterech opowiadań Katarzyny
Ryrych z książki „Gorzka Czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach”.
3. Aby wziąć udział w konkursie należy udzielić prawidłowych odpowiedzi na 10 pytań
testowych jednokrotnego wyboru, z których każde przewiduje trzy warianty odpowiedzi.
Poprawną odpowiedź należy zaznaczyć w quizie oraz wpisać następujące dane: imię
i nazwisko uczestnika, adres, klasę oraz nazwę szkoły – ZAŁĄCZNIK NR 1
do regulaminu.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wypełnionego oświadczenia
ZAŁĄCZNIK NR 2 do regulaminu - zgoda rodziców (opiekunów prawnych)
na udział dziecka w powiatowym konkursie „QUIZ- GORZKA CZEKOLADA”
na podstawie 4 opowiadań Katarzyny Ryrych z książki „Gorzka czekolada i inne
opowiadania o ważnych sprawach”.
Terminy
1. Czas trwania konkursu od 31 sierpnia 2018 r. do 27 września 2018 r.
2. Quiz wraz z oświadczeniem należy dostarczyć do siedziby lub przesłać
na adres koordynatora konkursu: Gminna Biblioteka Publiczna w Radwanicach,
ul. Sportowa10, 59-160 Radwanice w terminie do 27 września 2018 r.
3. W przypadku przesyłek pocztą decyduje data stempla pocztowego.
4. Ogłoszenie wyników konkursu 04 października 2018 r.
Zasady wyłonienia Laureatów :
1. Jeden uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną kartę z quizem.
2. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje jeden punkt. Maksymalnie można
otrzymać 10 punktów.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 04.10.2018 r. przez powołaną w tym celu
komisję konkursową.
4. Komisja odpowiedzialna będzie za zebranie wszystkich zgłoszeń, sprawdzenie kart
z quizem pod kątem prawidłowości udzielonych odpowiedzi oraz kompletności danych

uczestnika konkursu. Do obowiązków komisji będzie należało też przeprowadzenie
procedury wyłonienia trzech laureatów wśród poprawnie wypełnionych kart z quizem.
5. Wyniki konkursu zawarte zostaną w protokole podpisanym przez wszystkich członków
Komisji Konkursowej.
6. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni przez koordynatora konkursu
Gminną Bibliotekę Publiczną w Radwanicach telefonicznie.
Nagrody:
1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe.
2. O podziale nagród ostatecznie decyduje komisja konkursu.
3. Nagrody zostaną wręczone laureatom w bibliotekach powiatu polkowickiego podczas
spotkań autorskich z panią Katarzyną Ryrych, w dniach:
8 październik 2018r. (poniedziałek)
Gaworzyce (Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Szkolna 211) godz. 9:00 – 10:00
Radwanice (Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Sportowa 10) godz. 11: 30 - 12:30
9 październik 2018r. (wtorek)
Przemków (Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Plac Targowy 1a) godz. 9:00 – 10:00
Chocianów (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie – Filia Parchów 29)
godz. 11:30 – 12:30
10 październik 2018r. (środa)
Grębocice (Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka, ul. Kościelna 21) godz. 9.00 -10.00
Postanowienia ogólne:
1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu
i zgodą na publikację danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a) Rozporządzenia
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).
2. Nagrodzony Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie wizerunku, imienia i nazwiska,
wieku, klasy oraz nazwy szkoły na stronach internetowych bibliotek powiatu
polkowickiego i w lokalnych mediach.
3.

Wszelkich informacji o konkursie udziela: Katarzyna Burzyńska tel. 76/ 831 14 82
lub e-mail: biblioteka.radwanice@onet.pl, lub w siedzibie biblioteki:
Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Sportowa 10, 59-160 Radwanice.
Regulamin konkursu będzie dostępny na stronach internetowych, portalach
społecznościowych oraz w siedzibach bibliotek publicznych powiatu polkowickiego:
www.mgbp.pl
https://www.facebook.com/Biblioteka-Polkowice-170497016369204/
www.facebook.com/gbpradwanice?ref=hl
https://pl-pl.facebook.com/bibliotekapubliczna.wchocianowie/
www.gaworzyce.com.pl
https://www.facebook.com/bibliotekagaworzyce/
www.grebocickie.pl
https://www.facebook.com/gmina.grebocice/
https://pl-pl.facebook.com/Przemkowski-O%C5%9Brodek-Kultury-i-Biblioteka411463849041899/
W sprawach spornych ostateczna interpretacja regulaminu należy
do Koordynatora i Współorganizatorów.

