Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy
oraz Instytut Goethego w Warszawie
zaprasza uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół średnich
do udziału w wojewódzkim konkursie pięknego czytania w języku niemieckim

„CZYTAMY KÄSTNERA”

REGULAMIN

I. Organizator konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej Curie 4,
85-094 Bydgoszcz, tel. 52 341-30-74 w.18
www.pbw.bydgoszcz.pl
2. Partnerem konkursu jest Goethe Instytut w Warszawie.

II. Cele konkursu:
 zainteresowanie dzieci i młodzieży literaturą niemieckojęzyczną oraz promowanie
czytania w oryginale,
 kształtowanie i rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim,
 wspieranie edukacji języka niemieckiego na wszystkich poziomach nauczania,
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 pobudzanie motywacji uczniów do uczenia się języka niemieckiego oraz sprawdzenie
biegłości językowej,
 promocja Medioteki Języka Niemieckiego Instytutu Goethego działającej przy
Bibliotece,
 kształtowanie umiejętności interpretacji tekstu literackiego,
 rozwijanie prawidłowej wymowy, artykulacji i intonacji w języku niemieckim,
 kształtowanie umiejętności wystąpień przed publicznością,
 promocja osiągnięć dzieci i młodzieży oraz szkół na terenie województwa kujawskopomorskiego,
 umożliwienie zdrowej rywalizacji z rówieśnikami oraz spełnienie się uczniów
w zadaniach wykraczających poza kanon obowiązkowej nauki.

III. Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół z terenu województwa kujawskopomorskiego klasy IV-VIII szkoły podstawowej oraz szkół średnich.
2. Temat konkursu pięknego czytania w języku niemieckim: „Czytamy Kästnera”.
3. Zgłoszenia uczestników konkursu należy wysyłać listownie lub dostarczyć osobiście
(wypełniony załącznik nr 1 i nr 2) na adres: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej Curie 4, 85-094
Bydgoszcz , z dopiskiem CZYTELNIA do dnia 15 października 2019r.
4. Konkurs odbędzie się w Bibliotece 17 października 2019r. w godzinach 10.0015.00.
5. Uczniowie klas IV-VIII i szkół średnich razem z nauczycielem wybierają cytat tekstu
prozy lub poezji Ericha Kästnera (załącznik nr 3)
6. Uczestnicy przeczytają na głos prezentując we własnej interpretacji wybrany przez
siebie cytat tekstu, w czasie nieprzekraczającym 5 minut.

IV. Kryteria oceny komisji:
 poprawność wymowy i intonacja,
 ekspresja,
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 zgodność przekazu tekstu z treścią prezentowanego fragmentu.

V. Nagrody:
Nagrody przyznane zostaną w dwóch kategoriach:
 klasy IV-VIII szkoły podstawowej,
 klasy szkół średnich.

VI. Informacje o przetwarzaniu danych
1. Administratorem danych osobowych podanych przez uczestnika konkursu jest
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy z siedzibą
przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 4, 85-094 Bydgoszcz, tel./fax 52 341 191 84,
e-mail administracja@pbw.bydgoszcz.pl.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda rodziców uczestnika konkursu
(RODO art.6 ust. 1 a).
3. Celem
gromadzenia
danych
jest
organizacja
niniejszego
i ewentualne wykorzystanie danych w celu przekazania nagród.

konkursu

4. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
5. Okres przechowywania danych osobowych określono na czas trwania konkursu, do
momentu wyłonienia zwycięzców oraz przekazania nagród.
6. Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem regulaminowym udziału w konkursie.
8. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do inspektora
ochrony danych w Bibliotece (kontakt iod@pbw.bydgoszcz.pl)
VII. Postanowienia końcowe:
1. Biblioteka zapewnia dostęp do tekstów proponowanych do konkursu (załącznik nr 3
do Regulaminu) lub na miejscu w Bibliotece,
2. Ocenę wystąpienia dokona jury powołane przez organizatorów,
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3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu konkursu tj. 17 października 2019r.
i zostaną umieszczone na stronie internetowej www.pbw.bydgoszcz.pl.
4. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego
Regulaminu.
5. W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatorów.
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VIII. Załączniki:
Zgłaszający wypełniają kartę zgłoszeniową, zawierającą dane osobowe uczestnika (załącznik
nr 1 do Regulaminu) i pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie oraz
ich zgodę na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych (załącznik nr 2 do
Regulaminu). Załącznik nr 3 do Regulaminu stanowią cytaty tekstów Ericha Kästnera.

