
Regulamin ogólnopolskiego konkursu  wiedzy z treści książek 
 ”Czytelmistrz 2020” ph. „Wolność od deski do deski” 

Wieruszów, 2019/2020 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin dotyczy I edycji ogólnopolskiego konkursu  wiedzy z treści książek pn. ”Czytelmistrz 

2020” ph. „Wolność od deski do deski” zwanego dalej „konkursem”. 

2. Organizatorem konkursu  jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta  

w Wieruszowie, ul. Klemensa Wierusza 7-9, 98-400 Wieruszów, tel. 62 78 41 621.  

Współorganizatorzy: Gmina Wieruszów, Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów,  Starostwo Powiatowe  

w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów. 

3. Czas trwania konkursu: czerwiec 2019 -  maj 2020.  

4. Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej.  

5. Wszystkie informacje niezbędne uczestnikom konkursu zamieszczane są na stronie internetowej 

konkursu: www.czytelmistrz.mgbp-wieruszow.pl 

6.  Na stronie internetowej konkursu dostępny jest harmonogram, który zawiera:  
a/ datę rozpoczęcia przyjmowania Zgłoszeń  
b/ datę zamknięcia przyjmowania Zgłoszeń  
c/ termin ogłoszenia i  listę osób przyjętych do konkursu.  

d/ ogłoszenie listy laureatów I etapu 

e/ ogłoszenie listy finalistów konkursu 

7. W sprawach związanych z Konkursem należy kontaktować się z Organizatorem poprzez adres e-
mail:  konkurs@mgbp-wieruszow.pl 
 
8. Celem konkursu jest: 

a/  popularyzacja literatury i czytelnictwa,  

b/ promocja literatury polskiej i zagranicznej 

c/ promocja gminy Wieruszów i powiatu wieruszowskiego, 

d/ promowanie zdrowej rywalizacji. 

9. Tematyka konkursu nawiązuje do szeroko pojętej wolności. Słowo wolność ma ogromną moc  

i szerokie znaczenie, niesie w sobie ogromny ładunek emocji. Jako Organizatorzy chcemy, by liczba 

30, jaką jest liczba książek wybranych do konkursu była wymowna. W 2019 roku „30” ma 

symboliczne znaczenie. Liczba symbolizuje czas pierwszych, demokratycznych wyborów, obalenie 

komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej i wielu innych przemian, do których doszło w 

konsekwencji działań Polaków w 1989 roku. 
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Poprzez dobór literatury konkursowej chcemy pokazać jak wiele twarzy, punktów widzenia i 

znaczenia ma wolność. Jak szeroko możemy rozumieć i  dowolnie interpretować to słowo. Stąd 

właśnie wynika różnorodność  doboru repertuaru konkursowego. 

II. Zasady udziału w konkursie 

 

1. Rekrutacja do konkursu odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń uczestników. Maksymalnie 

zakwalifikowanych do udziału w konkursie może zostać 250 osób z całego kraju. Ostateczny 

termin przesyłania zgłoszeń to 30. marca 2020 (wzór karty zgłoszenia- załącznik nr 2), decyduje 

kolejność i poprawność zgłoszeń. 

Uczestnikiem konkursu jest osoba, której dane zgłoszone zostaną Organizatorowi w prawidłowo 

wypełnionej karcie zgłoszenia do konkursu. Do karty zgłoszenia dołączone musi być potwierdzenie 

wpłaty opłaty wpisowej na konto Organizatora. Każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie 

zakwalifikowania do konkursu wysłane przez Organizatora, na adres e-mail wskazany w karcie 

zgłoszenia.Kartę zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty wpisowej należy dostarczyć do organizatora 

osobiście, lub e-mailowo (skan), wysyłając zgłoszenie na adres: konkurs@mgbp-wieruszow.pl, lub 

tradycyjną pocztą na adres Organizatora: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W. Reymonta 

w Wieruszowie, ul. Klemensa Wierusza 7-9, 98-400 Wieruszów z  dopiskiem: „Czytelmistrz”. Za 

termin dokonania zgłoszenia uważa się datę nadania przesyłki.Uczestnik chcący wziąć udział w 

konkursie zobowiązany jest do wpłacenia opłaty 10 zł na konto Organizatora z dopiskiem 

„Czytelmistrz- imię i nazwisko”. Opłata przeznaczona będzie na częściowe pokrycie kosztów 

organizacji konkursu. 

 

Adres wysyłki kart zgłoszenia oraz dane do przelewu: 

Konto nr: 

80 1020 4564 0000 5902 0010 9959 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W. Reymonta w Wieruszowie 

Ul. Klemensa Wierusza7-9 

98-400 Wieruszów 

Z dopiskiem: „Czytelmistrz  + imię i nazwisko uczestnika konkursu” 

 

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi. 

Zadaniem uczestnika konkursu jest jak najdokładniejsze przyswojenie treści  30  książek (załącznik nr 

1- lista książek konkursowych) z treści których utworzone zostaną pytania konkursowe, na które 

odpowiedzieć muszą poprawnie uczestnicy konkursu. 

Konkurs podzielony jest na trzy etapy: 

 

I. ETAP 1.  8 maja 2020 piątek  -test pisemny wielokrotnego wyboru.  

a/ Test składał się będzie ze 150 pytań . Czas trwania 90 min. 

b/ W I etapie wyłonionych zostanie 15 uczestników z najwyższą liczbą punktów, którzy 

zakwalifikowani zostają do II etapu konkursu. 

c/ W przypadku równej liczby punktów uczestników przeprowadzona zostanie dogrywka w postaci 

testu wielokrotnego wyboru w tym samym miejscu, gdzie odbywa się konkurs.  

d/ imiona i nazwiska osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu podane będą w dniu konkursu, w 

możliwie jak najszybszym czasie od zakończenia pisania testu.  

 

II. ETAP 2 - 9 maja 2020, sobota –odpowiedzi ustne.  
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a/ Uczestnikami II etapu jest  15 osób zakwalifikowanych w I etapie. 

b/ Każdy z uczestników przed rozpoczęciem II etapu losuje swoją kolejność udzielania odpowiedzi. 

c/Uczestnicy udzielają odpowiedzi ustnej na zadane pytania.  

d/ Każdemu uczestnikowi prowadzący zadaje pytania zgodnie z kolejnością- do momentu, aż zostanie 

3 graczy. 

e/ Każdy uczestnik ma dwie szanse. Zła odpowiedź lub brak odpowiedzi po upływie ustalonego czasu 

– to utrata szansy. Po utracie obu szans uczestnik odpada z gry.  

f/ Czas do namysłu i rozpoczęcia odpowiedzi wynosi 3 sekundy. Rozpoczęcie poprawnej odpowiedzi 

w trakcie sygnału oznaczającego upłynięcie trzech sekund zalicza odpowiedź. 

g/  Za poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt. 

 
III. ETAP 3.- 9 maja 2020, Finał 

a/ Do finału przechodzi 3 uczestników wyłonionych w II etapie. 

b/ Każdy z uczestników otrzymuje 2 nowe szanse.  

c/W finale uczestnicy usłyszą kolejno maksymalnie 50 pytań finałowych czytanych przez 

prowadzącego.  

d/ Na zadane pytanie odpowiada uczestnik, który zgłosi się pierwszy do odpowiedzi.  

e/ Po poprawnie udzielonej odpowiedzi uczestnik może poprosić o pytanie dla siebie lub wyznaczyć 

do odpowiedzi  kontrkandydata.  

f/ Za poprawną odpowiedź uczestnik wyznaczony przez przeciwnika otrzymuje 1 punkt, natomiast 

gdy uczestnik wyznaczy do odpowiedzi sam siebie otrzymuje 2 punkty, za złą odpowiedź uczestnikowi 

odbierana jest szansa.  

g/ W przypadku, gdy uczestnik, który wziął pytanie dla siebie, ale udzielił błędnej odpowiedzi 

prowadzący kolejne pytanie zadaje wszystkim uczestnikom, odpowiada uczestnik, który zgłosi się 

pierwszy do odpowiedzi.  

h/ Po utracie obu szans uczestnik odpada z gry.  

i/ Zwycięża osoba, która najdłużej zachowa swoje szanse. 

j/ W przypadku wyczerpania puli pytań zwycięża uczestnik z największą liczbą punktów.  

 

III. Nagrody 

 

1. Organizatorzy przewidują dla najlepszych uczestników konkursu, bez względu na miejsce 

zamieszkania  nagrody za zajęcie  

I miejsce-  7.000 zł brutto* 

II miejsce- 3 500 zł brutto* 

III miejsce-  2 000 zł brutto 

*Z powyższej kwoty zostanie pobrany przez Organizatora nagrody 10 % zryczałtowany podatek 
dochodowy od osób fizycznych 
 

2. Dla mieszkańców powiatu wieruszowskiego, którzy zdobędą największą liczbę  punktów w 

konkursie Organizatorzy przewidują nagrody**  

I miejsce: 1 500 zł brutto  

II miejsce: 1 000 zł brutto 



III miejsce 500 zł brutto 

** W przypadku zajęcia miejsca ex aequo nagrody zostaną równo podzielone pomiędzy 
osoby, które zajęły daną lokatę 
3. Podatek od nagród w Konkursie zostanie przekazany na rachunek bankowy właściwego 
urzędu skarbowego.  
4. Wypłata nagród nastąpi w ciągu 21 dni od ogłoszenia wyników podczas finału konkursu, 
wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez zwycięzców w specjalnym oświadczeniu do celów 
podatkowych. 
5. Dane laureatów konkursu stanowią informację publiczną w rozumieniu przepisów Ustawy z 
dnia 6 września 2001 r. o informacji publicznej. 
 
 

IV. Ochrona danych osobowych 
 
Klauzula informacyjna: 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym 

związanych: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 

im. Władysława Reymonta w Wieruszowie, adres ul. Klemensa Wierusza 7-9, 98-400 Wieruszów, 

tel. 62 78 41 621 adres email: biblioteka@mgbp-wieruszow.pl reprezentowana przez Dyrektora; 

2) z inspektorem ochrony danych Arkadiuszem Zarębskim można kontaktować się pisząc na adres 

email: iod@mgbp-wieruszow.pl 

3) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO  

➢ osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 
 w celu związanym z realizacją konkursu wiedzy z treści książek pn. ”Czytelmistrz 2020” ph. „Wolność 

od deski do deski” 

4) w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3,  Pani/Pana dane osobowe 

mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. 

Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych.  

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 

3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa tj. 5 lat w związku z rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 

2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 

6) ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się 

na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
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7) Pani/Pana ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w razie uznania, że przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących dziecka narusza RODO; 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne do 

wzięcia udziału w konkursie wiedzy z treści książek pn. ”Czytelmistrz 2020” ph. „Wolność od 

deski do deski” 

9) Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu; 

10) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani 

do organizacji międzynarodowych. 

 

 
 

V. Postanowienia końcowe 
 
1. Organizator nie pokrywa uczestnikom konkursu żadnych kosztów związanych z konkursem, w tym 

kosztów  dojazdu i noclegu. 

2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. Wyniki konkursu są ostateczne i 

nie przysługuje od nich odwołanie. 

3.  Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

4. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i 

reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy w stosunku do regulaminu. W przypadku 

jakichkolwiek sprzeczności decydują postanowienia regulaminu.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Organizator ma prawo do ostatecznej 

interpretacji regulaminu Konkursu 

 

 


