Regionalny Konkurs Czytelniczy
„Booktalking, czyli gawęda o książce…”
Organizator konkursu:
Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu
ul. Sienkiewicza 5
22-400 Zamość
tel. 84 638 49 39, www.bipe.pl
Adresaci konkursu:
• uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych
• uczniowie szkół średnich
powiatów zamojskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego i tomaszowskiego.

Termin konkursu:
• I etap powiatowy – 16.10.2018 r. godz. 10.00 w siedzibie właściwej Biblioteki Pedagogicznej
w Zamościu, Biłgoraju, Hrubieszowie i Tomaszowie Lubelskim,
• II etap regionalny – 7.11.2018 r. godz. 10.00 w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu,
• podsumowanie konkursu i wręczenie nagród 7.11.2018 r. w Bibliotece Pedagogicznej
w Zamościu.
Cele konkursu:
• popularyzacja i podnoszenie poziomu czytelnictwa,
• zachęcenie uczniów do sięgnięcia po książkę,
• rozwijanie świadomości literackiej uczniów,
• doskonalenie umiejętności autoprezentacji,
• promocja twórczości wybranego autora.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
• zgłoszenia do konkursu należy dokonać w terminie do 12 października 2018 r. do właściwej
placówki Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu lub filii w Biłgoraju, Hrubieszowie
i Tomaszowie Lubelskim,
• uczestnik konkursu zobowiązany jest do dostarczenia Organizatorowi prawidłowo
wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszeniowej (dla szkół podstawowych Załącznik nr 1
i Załącznik nr 2 ; dla szkół średnich Załącznik nr 3),
• do konkursu może przystąpić maksymalnie trzech uczniów z jednej szkoły.

Kryteria oceny:
Jury powołane przez organizatorów będzie brało pod uwagę:

•
•
•

poprawność językową, płynność wypowiedzi, posługiwanie się stylem komunikatywnym,
przemyślana kompozycja wypowiedzi, umiejętne gospodarowanie czasem,
elementy istotne dla techniki booktalking (obecność książki podczas prezentacji, mówienie
z pamięci, przywołanie najciekawszych fragmentów książki, prezentacja głównego wątku
i bohaterów, podanie tytułu i autora książki, oddanie atmosfery książki, użycie elementów
reklamy/umiejętność zainteresowania odbiorcy utworem czyli budowanie napięcia,
niedopowiedzenia, zaangażowanie emocjonalne, kontakt ze słuchaczami, pomysłowość
uczestników, zaskakujący sposób prezentacji, m.in. użycie multimediów oraz
poinformowanie jaki wpływ miała książka na prezentującego).

Zadania uczestnika konkursu:
• zadaniem każdego uczestnika jest ustna prezentacja książki metodą booktalking,
• wypowiedź nie może przekroczyć 10 minut,
• uczeń może wybrać jeden ze stylów booktalking:
- streszczenie fabuły,
- zaprezentowanie głównego bohatera,
- przedstawienie tylko jednego epizodu,
- oddanie nastroju
lub wszystkie te style można łączyć w jednej prezentacji,
• uczestnicy mogą przygotować prezentację z wykorzystaniem multimediów, format zapisu
prezentacji - LibreOffice lub MS Office.
Ochrona danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia
2016r. informujemy, że:
 Administratorem danych osobowych uczestników konkursu oraz ich przedstawicieli
ustawowych jest Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu ul. H. Sienkiewicza 5, 22-400 Zamość
wraz z filiami w Biłgoraju, Hrubieszowie i Tomaszowie Lub.
 Kontakt do Inspektora Danych Osobowych- Justyna Duda : iodo@bipe.pl, tel. 084 638 49 39
wewn.28
 Zebrane dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) możliwości wzięcia udziału w konkursie
b) odebrania nagrody w konkursie
c) udostępnienia informacji o zwycięzcach w celach promocyjnych biblioteki
 Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie.
W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe przystąpienie do konkursu.
 Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo cofnięcia zgody
w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 Organizator będzie zbierał :
- od uczestników konkursu (uczniów) następujące dane: imię i nazwisko, nazwę szkoły i klasę
- od opiekunów prawnych uczestników poniżej 13 roku życia: imię i nazwisko
- od opiekunów, pod kierunkiem których uczestnicy przygotowali prace: imię i nazwisko, adres
e-mail, numer telefonu
 Imię i nazwisko, ewentualnie wizerunek uczestników konkursu będą podlegały udostępnieniu
poprzez upowszechnienie na stronie internetowej i Facebook Biblioteki Pedagogicznej





w Zamościu bądź w inny sposób w celach prezentacji i realizacji projektu.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zrealizowania Konkursu.
W przypadku obowiązków prawnych Administratora, dane osobowe będą przetwarzane
przez okres trwania tych obowiązków.
Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Biblioteki Pedagogicznej
w Zamościu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazać danych osobowych do państwa trzeciego.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji i Wspierania Edukacji
w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu pod nr tel. 84 638 49 39 wew. 25 oraz pracownicy filii
w Biłgoraju tel. 84 686 42 55, filii w Hrubieszowie tel. 84 696 26 39 i filii w Tomaszowie Lubelskim
tel. 84 664 38 38.

