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REGULAMIN  KONKURSU  KSIĄŻKA MÓWI 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs organizowany pod nazwą KSIĄŻKA MÓWI zwany dalej „Konkursem”  

to druga edycja potyczek młodych czytelników z dziełami wybitnych Polaków.  

2. Celem Konkursu jest rozwijanie czytelnictwa poprzez poznanie i upowszechnianie 

twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Cypriana Kamila Norwida. 

Organizatorem Konkursu jest Departament Kultury i Edukacji Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, 

Łódź 90-051 oraz Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie 

Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2, przy współpracy z Centrum Rozwoju Edukacji 

Województwa Łódzkiego w Łodzi, Centrum Rozwoju Edukacji Województwa 

Łódzkiego w Skierniewicach i Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego 

w Sieradzu. 

3. Konkurs jest organizowany na terenie województwa łódzkiego. 

4. Konkurs, a więc regulamin i lista szkół biorących udział w Konkursie zostanie 

ogłoszony na stronie internetowej Centrum Rozwoju Edukacji Województwa 

Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim: www.pedagogiczna.edu.pl. Konkurs 

promowany będzie także na stronie www.lodzkie.pl/edukacja, www.pbw.lodz.pl, 

www.pedagogiczna.edu.pl, www.bpsieradz.pl, www.bpskierniewice.pl. 

5. Konkurs trwa od 20 września do 30 listopada 2021 roku i podzielony jest  

na 3 etapy – szkolny, rejonowy oraz wojewódzki. 

6. Konkurs skierowany jest do: 

• uczniów klas VII–VIII szkół podstawowych, dla których dedykowanym twórcą 

jest Krzysztof Kamil Baczyński, uhonorowany przez Sejm tytułem Patrona 2021 

roku „w uznaniu zasług dla polskiej sztuki, dla polskiej niepodległości i polskiej 

kultury” w stulecie jego urodzin, 

• uczniów szkół średnich, którym dedykowana jest twórczość Cypriana Kamila 

Norwida, którego Sejm uhonorował jako wybitnego poetę, dramatopisarza, 

prozaika i myśliciela, a także artystę sztuk pięknych. Podkreślono odwołania do 

narodowej i europejskiej tradycji, twórczy wkład w polską literaturę i kulturę. 

 

http://www.pedagogiczna.edu.pl/
http://www.lodzkie.pl/edukacja
http://www.pbw.lodz.pl/
http://www.pedagogiczna.edu.pl/
http://www.bpsieradz.pl/
http://www.bpskierniewice.pl/
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7. Udział w Konkursie jest dobrowolny.  

8.  Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz 

wyrażenie zgody uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich 

uczniów na publikację imienia, nazwiska i wieku ucznia oraz nazwy szkoły w zakresie 

niezbędnym do realizacji celów związanych z Konkursem. 

9.  Wybór utworów konkursowych jest dowolny, z zastrzeżeniem, iż tekstem 

konkursowym powinien być wiersz. 

 

§ 2. Etap szkolny Konkursu 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń placówki edukacyjnej na terenie 

województwa łódzkiego, do których kierowany jest Konkurs. 

2. Dyrektor szkoły powołuje Komisję weryfikującą uczestników spośród uczniów 

zgłaszających się do udziału w Konkursie. W skład komisji konkursowej sugerujemy, 

aby wchodzili nauczyciel języka polskiego i nauczyciel bibliotekarz szkolny. Komisja 

oceni i wyłoni 2 laureatów etapu szkolnego. 

3. Uczniowie zgłaszający się do Konkursu przygotowują indywidualnie do przeczytania 

dwa wiersze K. K. Baczyńskiego (dotyczy szkół podstawowych) lub dwa wiersze  

C. K. Norwida (szkoły średnie), dowolnie przez siebie wybrane, do zaprezentowania 

Komisji. Ocenie podlega nie wybór tekstu, a jego interpretacja - umiejętność 

pięknego czytania z poprawną dykcją oraz oprawa artystyczna prezentowanego 

utworu. 

4. Uczniowie odczytują przygotowane teksty przed Komisją, która ocenia prezentacje  

i wyłania zwycięzców.  

5. Laureatów etapu szkolnego Konkursu należy wyłonić do dnia 8 października  

2021 roku. 

6. Dyrektor szkoły, po wyłonieniu 2 laureatów etapu szkolnego, zgłasza szkołę do etapu 

rejonowego w Centrach Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego, według 

podziału zamieszczonego w Załączniku nr 1 do Regulaminu, w terminie do dnia  

15 października 2021 r. na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

Skany zgłoszeń należy przesłać drogą elektroniczną na adresy e-mail ww. instytucji.  
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§ 3. Etap rejonowy Konkursu 

1. Szkoła i uczeń uzyskują status Uczestnika po zgłoszeniu swojego udziału do etapu 

rejonowego. 

2. Etap rejonowy odbędzie się do dnia 30 października 2021 r. w siedzibach Centrów 

Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego, do których przekazywane były wyniki 

etapu szkolnego.  

3. Centra powołują Komisje Rejonowe składające się ze swoich przedstawicieli, 

reprezentanta bibliotek szkolnych oraz reprezentanta nauczycieli języka polskiego.  

4. Komisja Rejonowa oceni Uczestników i wyłoni do 5 laureatów w każdej kategorii 

oraz przygotuje listę reprezentantów na Etap Wojewódzki.  

5. Komisja Rejonowa powiadomi szkoły, których uczniowie zostali zakwalifikowani do 

etapu wojewódzkiego i prześle listy zwycięzców do Wojewódzkiej Komisji 

Konkursowej do dnia 8 listopada 2021. 

 

§ 4. Etap wojewódzki Konkursu 

1. Etap Wojewódzki odbędzie się w dniu 20 listopada 2021 r. w Centrum Rozwoju 

Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim. 

2. Organizatorzy etapu wojewódzkiego powołują Komisję Wojewódzką, w skład której 

wchodzą: przedstawiciel Departamentu Kultury i Edukacji, dwóch przedstawicieli 

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, 

aktor Teatru im. Stefana Jaracza oraz przedstawiciele pozostałych Centrów Rozwoju 

Edukacji Województwa Łódzkiego. 

3. Uczestnicy etapu wojewódzkiego będą czytali dwa wiersze, odpowiednio  

K. K. Baczyńskiego oraz C. K. Norwida, wybrane przez siebie i zaprezentowane 

podczas  etapu rejonowego. 

4. Uczestnik zostaje oceniony w skali 1-4 punkty za każdy przeczytany tekst przez 

każdego członka Komisji Wojewódzkiej. Łączna suma punktów przesądza o ocenie  

i zwycięstwie w Konkursie. 

5. Lista laureatów Etapu Wojewódzkiego zostanie opublikowana na stronie Konkursu 

do dnia 30 listopada 2021 r. 
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§ 5 Nagrody w konkursie 

1. Nagrody książkowe, o wartości 5000 zł każda, otrzymają biblioteki 10 szkół 

województwa łódzkiego (5 szkół podstawowych i 5 szkół ponadpodstawowych), które 

jako pierwsze zgłoszą swoich kandydatów. Warunkiem otrzymania nagrody jest 

udział w konkursie. Zgłoszenia są przyjmowane od dnia 20 września 2021. 

2. Nagrody indywidualne na etapie wojewódzkim – 3 laureatów w kategorii uczniów 

szkół podstawowych oraz 3 laureatów w kategorii szkół ponadpodstawowych. 

3. Nagrody indywidualne na etapie rejonowym – 5 laureatów w kategorii uczniów szkół 

podstawowych oraz 5 laureatów w kategorii szkół ponadpodstawowych. 

4. Dyplomy/inne gadżety dla wszystkich uczestników etapu rejonowego  

i wojewódzkiego. 

5. Laureaci Konkursu są zwolnieni z zapłaty podatku dochodowego od nagrody, gdyż 

jednostkowa wartość nagród nie przekracza 2000,00 zł (art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy 

z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1426 z późn. zm.). 

6. Ze względu na wprowadzenie szczególnych rozwiązań związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przekazanie nagród 

rzeczowych może się odbyć poprzez przesłanie ich za pośrednictwem operatora 

pocztowego lub innego przewoźnika za poświadczeniem odbioru. 

 

§ 6. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w Konkursie (za które uważa 

się zarówno uczniów, jak i przygotowujących ich do konkursu nauczycieli) jest Centrum 

Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska 

Polskiego 2. 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych, drogą elektroniczną na 

adres iod@pedagogiczna.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji 

konkursu, a w przypadku przyznania nagród również w celu publikacji informacji  

o laureatach i osobach wyróżnionych na stronach internetowych organizatora. 
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4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób biorących udział w Konkursie 

jest: 

a) wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  

w związku z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, 

b) w zakresie wizerunku podstawą oraz publikacji imienia, nazwiska, wieku oraz szkoły 

do której uczęszcza uczeń - dobrowolnie wyrażona zgoda z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

5. Odbiorcami danych osobowych osób biorących udział w Konkursie będą 

przedstawiciele Organizatora przeprowadzający Konkurs, członkowie Komisji 

Konkursowej oraz użytkownicy stron internetowych organizatora, a ponadto dostawcy 

systemów informatycznych i usług IT oraz podmioty upoważnione na podstawie 

przepisów prawa. W przypadku laureatów nagród, odbiorcą danych może być operator 

pocztowy, jeśli nagrody te będą wysyłane drogą pocztową. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procedury konkursowej oraz 

późniejszych działań informacyjno-promocyjnych, a następnie klasyfikowane  

i przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, zgodnie  

z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

7. Osoby biorące udział w Konkursie/rodzice/opiekunowie prawni uczestników mają prawo 

dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 17 i 18 RODO. 

8. W zakresie w jakim udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby 

biorące udział w Konkursie/rodzice/opiekunowie prawni uczestników mają prawo do jej 

cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

9. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

przysługuje osobom biorącym udział w Konkursie/rodzicom/opiekunom prawnym 

uczestników prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO. 

10.  W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO, osobom 

biorącym udział w Konkursie/rodzicom/opiekunom prawnym uczestników przysługuje 

prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: 

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
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11.  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 

Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie. 

UWAGA: Organizator zastrzega sobie możliwość zmian regulaminu konkursu w razie 

okoliczności niezależnych od niego związanych z zagrożeniem występowania COVID-19  
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Załącznik nr 1 

Do Regulaminu Konkursu Książka Mówi 

 

Wykaz Centrów Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego z podziałem na powiaty 

1. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi – miasto Łódź, powiaty: 

pabianicki, zgierski, łęczycki, łódzki wschodni  i kutnowski; 

      email: biblioteka@pbw.lodz.pl ; www.pbw.lodz.pl 

2. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach – miasto 

Skierniewice, powiaty: brzeziński, łowicki, skierniewicki ziemski i rawski; 

      email: biblioteka@bpskierniewice.pl; www.bpskierniewice.pl. 

3. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu – powiaty: sieradzki, 

łaski, pajęczański, poddębicki, wieluński, wieruszowski i zduńskowolski; 

      email: biblioteka@bpsieradz.pl; www.bpsieradz.pl 

4. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim – 

miasto Piotrków Trybunalski, powiaty: bełchatowski, opoczyński, piotrkowski ziemski, 

radomszczański, tomaszowski; 

      email: dyrektor@pedagogiczna.edu.pl; www.pedagogiczna.edu.pl, 

 

 

  

mailto:biblioteka@pbw.lodz.pl
http://www.pbw.lodz.pl/
mailto:biblioteka@bpskierniewice.pl
http://www.bpskierniewice.pl/
mailto:biblioteka@bpsieradz.pl
http://www.bpsieradz.pl/
mailto:dyrektor@pedagogiczna.edu.pl
http://www.pedagogiczna.edu.pl/
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Załącznik nr 2 

Do Regulaminu Konkursu Książka Mówi 

………………………………….. 

        Pieczęć szkoły 

 
KARTA ZGŁOSZENIA SZKOŁY DO UDZIAŁU  

W KONKURSIE „Książka mówi” 
 

1 Dane dotyczące placówki szkolnej: 
 

Pełna nazwa szkoły  
biorącej udział w konkursie 

 

Adres szkoły  
(ulica, numer, kod pocztowy, 
miejscowość) 

 

Adres e-mail szkoły/placówki  

 
1 Lista uczniów zakwalifikowanych do Etapu Rejonowego wraz z listą wybranych utworów. 

 

L. p. Nazwisko i imię, klasa Wybrane utwory 

   

   

   

 
 
 
 
…………………………………………………..                                                                    ……………………………………………………… 
             Miejscowość i data                                                                               Podpis dyrektora szkoły wraz z pieczątką 
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Załącznik 

do Karty Zgłoszenia Szkoły do Konkursu „Książka Mówi” 

………………………………… 

         Pieczęć szkoły 

 

 

KARTA   ZGŁOSZENIA   UCZNIA 

do Konkursu KSIĄŻKA MÓWI 

 

1. Imię (imiona) i nazwiska ucznia…………………….………………………………………………………………... 

2. Klasa …………………………………………………….………………..………………………………………………………. 

3. Adres e-mail ucznia/rodzica ……………………………………………………………………………………………. 

4. Nazwa szkoły …………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Adres szkoły ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Oświadczam, że zapoznała(e)m się z Regulaminem Konkursu KSIĄŻKA MÓWI i akceptuję jego treść. 

 

 
            ……………………………………                               ………………......………….....………………… 

  (miejscowość, data )     (Czytelny podpis uczestnika lub rodzica/prawnego opiekuna) 
 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie KSIĄŻKA MÓWI. 

 

 

            ……………………………………                               ………………......………….....………………… 
  (miejscowość, data )     (Czytelny podpis uczestnika lub rodzica/prawnego opiekuna) 
 
 

 
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  
w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu, w tym publikację wizerunku na stronach internetowych 
organizatora. Wyrażoną zgodę mogę wycofać w każdym czasie, jednak jej wycofanie nie wpłynie na 
zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Brak zgody uniemożliwi publikację zdjęcia 
na stronach internetowych. 
 
 

……………………………………                               ………………......………….....………………… 
  (miejscowość, data )     (Czytelny podpis uczestnika lub rodzica/prawnego opiekuna) 
 

 
 

http://www.lodzkie.pl/

