PATRONAT HONOROWY

Regulamin ogólnopolskiego konkursu czytelniczego
WIELKI MARATON CZYTELNICZY 2018/2019
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
1. Uwagi ogólne:
Wielki Maraton Czytelniczy został zainicjowany we wrześniu 2009 roku przez nauczycielki języka polskiego gdańskich szkół: Agatę
Markiewicz-Babło (dyrektor SP nr 82 w Gdańsku), Małgorzatę Niechwiedowicz (SP nr 27 w Gdańsku), Ewę Niechwiedowicz (I SP
STO w Gdańsku) oraz bibliotekarza Zbigniewa Walczaka (kierownik Filii Gdańskiej WiMBP w Gdańsku) i był adresowany
do uczniów klas IV-VI SP pod hasłem „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca". Od 2011 r. mogli oni kontynuować udział w WMC
dla Gimnazjalistów „W lustrze książki". W 2012 do Wielkiego Maratonu Czytelniczego pod hasłem „Spotkacie nowych przyjaciół"
zaproszono klasy II-III szkoły podstawowej, a w 2015 roku do Wielkiego Maratonu Czytelniczego pod hasłem „Na literackim
szlaku" dołączyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
2. Cele konkursu:
• Popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci (beletrystyka, biografia, literatura popularno-naukowa) i młodzieży (beletrystyka,
reportaż, biografia, esej, literatura faktu).
• Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
• Budowanie świadomości humanistycznej i rozwijanie umiejętności językowego ujmowania refleksji na temat tekstów
wskazanych do lektury.
3. Miejsce przeprowadzania:
• Szkoły zgłoszone do konkursu (pisanie testów).
• Filia Gdańska WiMBP przy ul. Mariackiej (spotkania z pisarzami).
• Finał – miejsce wyznaczone przez Organizatorów.
4. Przebieg konkursu:
Na początku każdego miesiąca (od września do marca) nauczyciel informuje uczniów biorących udział w Maratonie, jaką książkę
należy przeczytać. Tytuł lektury zostanie podany też na stronach internetowych Organizatorów. W terminie wskazanym
przez Organizatorów Szkolni Koordynatorzy Maratonu otrzymują drogą elektroniczną test sprawdzający znajomość treści
i rozumienie problematyki lektury oraz informację o kolejnej lekturze.
Napisane przez uczniów testy sprawdzają szkolni koordynatorzy wg klucza przygotowanego przez Organizatorów.

Uwaga! Za dziewiętnaście zadań wykonanych poprawnie uczestnik otrzymuje jeden punkt. Nie przyznaje się połowy
punktu. Dwudzieste zadanie jest punktowane 0-2. Za jego wykonanie uczestnik może otrzymać dwa lub zero punktów.
Za test można otrzymać maksymalnie 21 pkt. Do zdobycia jest 147 punktów.
Po każdym teście szkolni opiekunowie konkursu informują Organizatorów o liczbie uczniów biorących udział w WMC
i ich wynikach, przesyłając drogą elektroniczną wypełniony protokół konkursowy (wzór zostanie przesłany pocztą elektroniczną).
Do 30 kwietnia 2019 r. należy przesłać zbiorczy protokół konkursowy. Po weryfikacji protokołów końcowych i wybranych prac
uczniowskich komisja ogłosi listę nazwisk laureatów i finalistów oraz osób wyróżnionych.
5. Terminarz:
• Pod koniec sierpnia 2018 r. szkoły otrzymają pełne informacje na temat konkursu (wzór zgłoszenia szkoły do konkursu,
regulamin, alfabetyczny spis lektur konkursowych oraz tytuł pierwszej pozycji konkursowej).
• Do 20 września 2018 r. szkoły zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie, przesyłając wypełniony formularz Zgłoszenia
na wskazany dla poszczególnych edycji adres e-mail Koordynatorów Ogólnopolskich:
spotkacienowychprzyjaciol@wp.pl (dla uczniów klas II-III szkoły podstawowej)
konkursczytelniczy@wp.pl (dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej)
maratonczytelniczy@gmail.com (dla uczniów gimnazjów oraz VII-VIII klasy szkoły podstawowej)
naliterackimszlaku@wbpg.org.pl (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych)
• Do 4 października, 6 listopada, 4 grudnia 2018 roku oraz 4 stycznia, 5 lutego, 5 marca 2019 roku szkoły biorące udział
w konkursie otrzymają drogą elektroniczną kolejne testy konkursowe, klucze odpowiedzi oraz informację o następnej lekturze.
• Do 4 kwietnia 2019 r. do szkół zostanie wysłany ostatni test konkursowy wraz z kluczem odpowiedzi
• Do 30 kwietnia 2019 r. nauczyciele koordynujący maraton w swojej szkole prześlą drogą pocztową lub elektroniczną (skany)
wypełnione zbiorcze protokoły konkursowe opatrzone pieczątką szkoły i podpisane przez dyrektora szkoły oraz szkolnych
opiekunów konkursu.
• Do 10 maja 2019 r. komisja konkursowa ogłosi nazwiska finalistów, laureatów i wyróżnionych oraz poda termin i miejsce
uroczystej gali finałowej Wielkiego Maratonu Czytelniczego 2018/2019.
• Do 15 maja 2019 r. nauczyciele/opiekunowie zbiorą zgody (formularze zostaną dostarczone pocztą elektroniczną)
na przetwarzanie danych osobowych finalistów oraz zgodę na publikację wizerunku i prześlą drogą elektroniczną ich skany
na adres odpowiedniego Koordynatora Ogólnopolskiego
UWAGA! W konkursie „Na literackim szlaku” jest tylko 6 lektur, w związku z tym ostatni test konkursowy przysłany
będzie 5 marca 2019 r., a protokoły należy przysłać do 30 kwietnia 2019 r. Do zdobycia jest 126 punktów.
6. Za rzetelne przeprowadzenie konkursu w szkołach odpowiadają nauczyciele.
Jeśli uczeń wyrazi chęć wzięcia udziału w Maratonie w późniejszym terminie lub zrezygnuje z udziału już w czasie trwania
konkursu – jego imię i nazwisko należy umieścić w protokole, podając uzyskaną liczbę punktów.
7. Lektury konkursowe:
Lista lektur ustalona przez Organizatorów zostanie ogłoszona w momencie rozesłania do szkół informacji o konkursie.
W związku z sugestiami szkolnych opiekunów konkursu i rodziców komisja zastrzega sobie prawo do wglądu w arkusze
konkursowe w celu sprawdzenia zgodności przyznanych punktów z kluczem odpowiedzi oraz weryfikacji prac i protokołów, a także
prawo do obserwowania procedur przeprowadzania konkursu przyjętych w poszczególnych placówkach.
Uwaga! Organizatorzy Wielkiego Maratonu Czytelniczego nie zapewniają uczestnikom lektur. Zdobycie wskazanej książki
należy do Maratończyków.
8. W roku szkolnym 2018/2019 WMC towarzyszy edycja skierowana do dyrektorów i pracowników samorządowych, oparta
na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie (z wyjątkiem ograniczenia liczby lektur do czterech).

9. Komisja konkursowa Wielkiego Maratonu Czytelniczego 2018/2019:
• Małgorzata Niechwiedowicz - nauczycielka j. polskiego (SP nr 27 w Gdańsku), autorka testów konkursowych, współautorka
formuły konkursu i współorganizatorka przedsięwzięcia oraz imprez towarzyszących.
• Agata Markiewicz-Babło - dyrektor SP nr 82 w Gdańsku, nauczycielka języka polskiego i historii, autorka testów konkursowych,
współorganizatorka przedsięwzięcia i imprez towarzyszących oraz współautorka formuły konkursu.
• Ewa Niechwiedowicz - nauczycielka j. polskiego (I Szkoła Podstawowa STO w Gdańsku), autorka testów konkursowych,
współautorka formuły konkursu oraz współorganizatorka przedsięwzięcia i imprez towarzyszących.
• Zbigniew Walczak - kierownik Filii Gdańskiej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada
Korzeniowskiego w Gdańsku, organizator spotkań z autorami, współorganizator konkursu i imprez towarzyszących.
10. Wszelkie pytania prosimy kierować do Ogólnopolskich Koordynatorów Konkursu:
„Spotkacie nowych przyjaciół" – Małgorzata Niechwiedowicz, Szkoła Podstawowa nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy
ul. Srebrniki 10, 80-282 Gdańsk, tel. 58 550 76; e-mail: spotkacienowychprzyjaciol@wp.pl
„Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca" - Agata Markiewicz-Babło, Szkoła Podstawowa nr 82 im. prof. Jana Czochralskiego
ul. Radarowa 26, 80-298 Gdańsk, tel. 349 56 69; e-mail: konkursczytelniczy@wp.pl
„W lustrze książki" – Ewa Niechwiedowicz - I Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego, ul. Polanki 11, 80-308
Gdańsk; tel. 58 552 43 61; e-mail: maratonczytelniczy@gmail.com
„Na literackim szlaku" – Zbigniew Walczak - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego
w Gdańsku, Filia Gdańska ul. Mariacka 42, 80-833 Gdańsk tel. 503 011 456; e-mail: naliterackimszlaku@wpbg.org.pl

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu czytelniczego jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Gdańsku, Targ Rakowy 5/6
wpisana do rejestru instytucji kultury województwa pomorskiego pod nr 6/99. ul. Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk, e-mail: wbp@wbpg.org.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@wbpg.org.pl
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest udział w Wielkim Maratonie Czytelniczym, w którym uczestnik podaje swoje dane osobowe w postaci imienia
i nazwiska oraz szkoły do której uczęszcza i miejscowości.
4. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 3 powyżej, mogą być powierzane do przetwarzania dostawcom usług informatycznych lub innym dostawcom działającym
na zlecenie Administratora Danych Osobowych, jednak wyłącznie w celu świadczenia przez nie usług na rzecz Administratora Danych Osobowych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
6. Uczestnik ma prawo:
a. wglądu do swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, udostępniania, przenoszenia;
b. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
c. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
7. Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie przewiduje się przekazywania danych do państw trzecich (państw spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego) czy instytucji międzynarodowych.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku po zakończeniu konkursu.
9. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
10. W celu realizacji swoich praw należy wysłać e-mail na adres: wbp@wbpg.org.pl.

Zgłoszenie się do Konkursu, oznacza akceptację regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych
do przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia jego wyników oraz przekazania zwycięzcom nagród w Konkursie.

Gdańsk, dn. 22 sierpnia 2018 r.

