
Konkurs Czytelniczy 
pod honorowym patronatem 

Burmistrza Miasta Pruszcz Gdański 
 

„Zaprzyjaźnij się z książką”– akcja quizowa literacko-regionalna dla uczniów klas 4  
   szkół Pruszcza Gdańskiego 

 
Akcja quizowa polega na wypełnianiu testów, do których rozwiązania wystarczy znajomość lektur z klas I-III 
szkoły podstawowej, ogólna wiedza literacka oraz informacje o Pruszczu Gdańskim (obiektach miejskich, 
zabytkach, ważnych osobach, historii, atrakcjach turystycznych). 
 

1. Organizatorzy: 
Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Gdańsku – Filia w Pruszczu Gdańskim 
i Urząd Miasta Pruszcz Gdański. 
 

2. Cele konkursu: 
- rozwijanie i utrwalanie zainteresowań, nawyków czytelniczych uczniów klas 4,  
- aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursach, 
- popularyzowanie wiedzy o miejscu zamieszkania, mieście i okolicy, 
- budzenie lokalnego patriotyzmu, 
- współzawodnictwo i wpajanie zasad koleżeńskiej rywalizacji. 
 

3. Założenia organizacyjne: 
Konkurs składa się z 3 etapów/quizów. Poszczególne etapy będą odbywać się w formie pisemnej. 
Etapy I i II mają charakter wewnątrzszkolny, etap III finałowy jest etapem międzyszkolnym.  
Do III etapu finałowego kwalifikuje się do 5 uczniów z każdej szkoły, którzy w całym cyklu otrzymają 
najwięcej punktów w szkole. 
Etap III organizowany będzie w Pomorskiej Bibliotece Pedagogicznej w Gdańsku, Filii w Pruszczu 
Gdańskim przy ul. Obrońców Pokoju 6. 
Przyznawane będą miejsca: I, II, III  za III etap (istnieje możliwość przyznania  nagród ex aequo).  
Po podliczeniu uzyskanych punktów wszystkich trzech etapów istnieje możliwość wyróżnienia dla 
ucznia z największą ilością punktów w całym konkursie. 
W konkursie błędy ortograficzne i językowe będą miały wpływ na ocenę.  

 
4. Organizacja etapów konkursów: 

Tytuły i terminy quizów: 
I  - Najlepszy znawca bohaterów literackich- lektur z klas I-III  – 21.11.2022 
II - Co wiesz o Pruszczu Gdańskim? – 6.02.2023 
III - Etap finałowy – marzec 2023 
Etapy I-II konkursu odbędą się w szkołach. Nad przebiegiem konkursu w szkole czuwać będzie 
szkolny koordynator, pozostając w kontakcie z organizatorem. 
Organizator przesyła koordynatorowi na podany adres e-mail quizy w terminach ww. Koordynator 
przeprowadza quiz w ciągu tygodnia od terminu otrzymania i dostarcza wypełnione (w przypadku 
formy pisemnej) do organizatora w ciągu następnych 2 dni roboczych (poniedziałek-wtorek). 
Uczniowie rozwiązują quizy w obecności koordynatora przez 30 min. 
Wyniki poszczególnych etapów podane zostaną najpóźniej siódmego dnia po dostarczeniu prac przez 
koordynatora i przesłane na adres e-mail sekretariatu szkoły i koordynatora. 

 
5. Zgłoszenia szkół: 

Szkoły, które chcą wziąć udział w konkursie dostarczają pisemne zgłoszenia (potwierdzone przez 
dyrektora placówki), imię i nazwisko oraz adres e-mail koordynatora do dnia 24.10.2022 r.  
Pismo można dostarczyć osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej do Filii Pomorskiej Biblioteki  
Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim. 

 



        Pomorska Biblioteka Pedagogiczna – Filia w Pruszczu Gdańskim, 
        ul. Obrońców Pokoju 6, 83-000  Pruszcz Gd. (tel. 58-682-32-45) 
        e-mail:  pruszcz@pbp.gda.pl 

 
6. Uczestnicy konkursu: 

- uczestniczyć może każdy chętny uczeń klasy 4, 
- uczniowie mogą dołączyć do akcji na dowolnym etapie, 
- można pisać testy indywidualnie lub w grupach pod bezwzględnym warunkiem obecności 
koordynatora konkursu, 
- uczestników obowiązuje znajomość lektur do klas I-III i ogólne informacje o Pruszczu Gdańskim. 
 

7. Lektury: 
- lektury do klas I-III, 
- popularna literatura na temat Pruszcza Gdańskiego i okolic, np. Historia powiatu gdańskiego 
w pytaniach: ludzie, zdarzenia, miejsca. Monika Ambros-Zezula [i in.], Pruszcz Gdański: wczoraj i dziś: 
na widokówkach i fotografiach: przewodnik. Autor tekstów Jacek Ciarkowski. 
 

8. Postanowienia ogólne: 
- we wszystkich sprawach nieunormowanych w regulaminie decyzje podejmuje organizator, 
- organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu konkursu (terminów, czasu 
trwania konkursów i in.), 
- organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania konkursu i zobowiązuje 
się do natychmiastowego powiadomienia, 
- wszystkie prace przechodzą na własność organizatorów, 
- opiekunowie/rodzice dzieci, które zostaną laureatami konkursu będą proszeni o podpisanie zgody 
na wykorzystanie wizerunku dziecka w celach promocji konkursu w mediach, 
- planowane jest wręczenie nagród w siedzibie PBP Filii w Pruszczu Gdańskim uzgodnionym terminie. 

 
Odpowiedzi na wszelkie pytania związane z konkursem udziela : 

              Kierownik Filii PBP w Pruszczu Gdańskim – Joanna Kowalczyk – tel. 58 682 32 45 
 

9. Załączniki: 
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA    
                   
 
 
 
 
 

                                                                            Zapraszamy do udziału w konkursie  i życzymy powodzenia.               
                                                                                                                  Organizatorzy             

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA/UCZNIA 
 

mailto:pruszcz@pbp.gda.pl


 
 

………………………………………………………………………………. 

Miejscowość, dnia  

 

 

 

……………………………………………………………………………..    

(imię i nazwisko  rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka w trakcie  

etapu finałowego akcji quizowej dla uczniów klas 4 szkół Pruszcza Gdańskiego 

„Zaprzyjaźnij się z książką” 

oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na 

 stronach internetowych organizatorów   

 w mediach społecznościowych w celach informacyjnych i promocyjnych. 

 
 

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

                                        ( imię  i nazwisko dziecka , klasa) 

 
 

..……………………………………………………….. 

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych uczestników konkursu 

1. Administratorem danych uczestników konkursu jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. 
Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku ul. Gen. Hallera 14, 80-401 Gdańsk, tel. 58 341 70 
87, e-mail sekretariat@pbw.gda.pl  

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych oraz zastępcy inspektora ochrony danych: e-mail 
iod@pbw.gda.pl  

3. Celem przetwarzania danych jest uczestnictwo w konkursie, a także promocja administratora i 
osiągnięć uczestników konkursu.    

4. Podstawą przetwarzania danych jest wyrażona zgoda. Poprzez zgodę należy również rozumieć 
wyraźne działanie potwierdzające. 

5. Dane osobowe mogą̨ być́ udostępniane podmiotom, którym należy udostępnić́ dane osobowe 

na podstawie przepisów prawa. W przypadku wyrażenia zgody na publikację wizerunku krąg 

odbiorców jest nieograniczony, ponieważ wizerunek będzie podany do wiadomości publicznej.  
6. Dane osobowe będą̨ przetwarzane przez okres 1 miesiąca od dnia zakończenia konkursu lub do 

czasu wycofania zgody. Wizerunek uczestnika będzie przetwarzany do dnia wycofania zgody. 
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
8. Uczestnicy konkursu mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przenoszenia danych przetwarzanych w sposób 
zautomatyzowany oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

9. Uczestnikom konkursu przysługuje również prawo do wycofania zgody w każdej chwili bez 
wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. Zgodę można wycofać składając wniosek drogą pisemną lub mailową na adres 
pbwpruszczgd@pbw.it.pl. Konsekwencją wycofania zgody będzie brak możliwości 

przetwarzania przez nas tych danych. 
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