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REGULAMIN KONKURSU  

„CZYTANIE MA GŁOS” 

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem Konkursu i administratorem danych osobowych zbieranych w 

konkursie jest Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 

(kod: 30-105) przy ul. Kościuszki nr 37, KRS 0000064794, zwana dalej 

„Organizatorem”. 

2. Konkurs jest przeprowadzany  na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za 

pośrednictwem strony internetowej czytaniemamoc.pl (strona konkursu).  

3. Konkurs na ma celu promowanie czytelnictwa i pracy zespołowej uczniów.. 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU  

1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych niezależnie od ich 

rodzaju i sposobu finansowania (dalej jako „Uczestnicy”) za zgodą swoich rodziców 

(opiekunów prawnych). 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału Uczestnicy będący spokrewnieni w linii prostej 

(dziecko, wnuk) z osobami pełniącymi jakiekolwiek funkcje w organach 

Organizatora oraz zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy 

cywilnoprawnej przy organizacji Konkursu. 

 

§ 3. ZADANIE KONKURSOWE 

1. Do konkursu może zgłosić się zespół minimum ośmiu (8) uczestników (uczniów) 

należących do jednej klasy  pod kierunkiem swojego nauczyciela lub rodzica. 

2. Aby wziąć udział w konkursie, nauczyciel lub rodzić kierujący zespołem powinien 

przesłać  na platformę upload.czytaniemamoc.pl/:  

a)  plik mp3 nagranego przez zespół  audiobooka/słuchowiska na podstawie jednej 

z 12 książek, która znalazła się w pierwszej edycji programu Czytanie ma moc. 

Nagranie nie może trwać dłużej niż 10 min. Nagranie nie powinno 

wykorzystywać muzyki, efektów dźwiękowych i innych elementów, które nie 

zostały stworzone przez zespół (z wyjątkiem tekstu czytanej książki), mogą a 

nawet powinny zawierać dźwięki stworzone przez uczestników. Nagrania 

powinny zostać opisane według następującego schematu:  

klasa_nazwisko_nauczyciela_nazwa_szkoły_miejscowość 

(np.3b_Anna_Nowak_sp111_Krakow) 

b) wraz z uzupełnioną formatką, która stanowi załącznik do nr 1 regulaminu (plik 

nazwany również według następującego schematu: 

klasa_nazwisko_nauczyciela_nazwa_szkoły_miejscowość) lub nagranie „making 

of” pokazujące ile osób zostało zaangażowanych w przygotowanie nagrania i 

jakie były ich zadania (plik nazwany również według powyższego schematu). 

 

3. Zadanie konkursowe można zgłaszać w okresie od dnia 23 kwietnia 2021 do 20 maja 

2021. 

4. Jeden zespół może zgłosić do Konkursu tylko jedno Zadanie konkursowe. 
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5. Zadania konkursowe niespełniające wymagań określonych w Regulaminie nie biorą 

udziału w Konkursie. 

§ 4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 7 czerwca 2021 roku. 

2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez jury wyłonionym przez Organizatora w skład 

jury wchodzi: Joanna Olech – graficzka, pisarka, autorka książek dla dzieci, Anna 

Steć – Dyrektor wydawnicza Znak Emotikon, Iwona Kołodziej – Koordynator 

projektu Czytanie ma moc. Jury podejmuje decyzje w głosowaniu  

3. Jury przy ocenie Zadania konkursowego będzie brało pod uwagę: oryginalność w 

podejściu do zadania, jakość wykonania, współpracę między poszczególnymi 

członkami zespołu oraz liczbę członków zespołu zaangażowanych w projekt . 

4. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na stronie konkursu.  

5. Nagrodzone Zadania konkursowe zostaną udostępnione publicznie na stronie 

konkursu na podstawie zgody rodziców uczestników wchodzących w skład 

zwycięskich zespołów. . 

6. Członkowie nagrodzonych zespołów prześlą elektronicznie Organizatorowi 

wypełniony formularz dla zwycięzców stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu 

w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Jeśli Organizator nie 

otrzyma skanu/fotografii formularza lub będzie on zawierać braki, Organizator może 

przyznać nagrodę innemu uczestnikowi. 

§ 5. NAGRODY 

1. Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród: 

 

 Opis nagrody Wartość 

Nagroda główna Zwycięski zespół otrzymuje tyle 

książek ułożonych jedna na drugą, ile 

wzrostu ma najwyższy członek 

zespołu 

Cena rynkowa książek nie 

większa niż 2000 zł 

Wyróżnienie 1 Spotkanie i warsztaty z Michałem 

Rusinkiem 

Wyróżnienie ma charakter 

niepieniężny 

Wyróżnienie 2 Spotkanie i warsztaty z Joanną Olech Wyróżnienie ma charakter 

niepieniężny 

 

§ 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane Uczestników będą przetwarzane w celach: przeprowadzenia Konkursu, w tym 

przyjmowania zgłoszeń, rozstrzygnięcia Konkursu i ogłoszenia wyników w sposób 

określony w regulaminie, wydania nagród i rozpatrywania reklamacji oraz 

dochodzenia roszczeń lub obrony praw administratora. Ponadto głos i wizerunek 

uczestników będzie przetwarzany w celu prezentacji nagrodzonych prac na 

podstawie oddzielnej zgody. 

2. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora w postaci 

wykonania swoich zobowiązań wynikających z organizacji konkursu oraz ochrony 

swoich praw. 
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3. Dane osobowe mogą być przekazywane innym osobom działającym na zlecenie  

administratora: w zakresie usług księgowych, usług agencji marketingowych,  usług 

kurierskich/pocztowych. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: 1) 14 dni od dnia rozstrzygnięcia 

Konkursu (dane osobowe Uczestników); 2) przedawnienia roszczeń wynikających z 

Konkursu lub przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających z wydania 

nagrody (w zależności które zdarzenie nastąpi później) , przy czym po zakończeniu 

Konkursu będą przetwarzane wyłącznie dochodzenia roszczeń lub obrony własnych 

praw (dane osobowe nagrodzonych Uczestników). 

5. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia do innego administratora 

na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. W zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się 

na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Uczestnikom przysługuje sprzeciw 

wobec takiego przetwarzania. 

6. Uczestnik może realizować swoje prawa za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

rodo@znak.com.pl.  

7. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

8. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia przekazanie 

zwycięzcom nagród. 

9. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować do Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych poprzez e-mail: iodo@znak.com.pl 

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Reklamacje dotyczące przeprowadzenia Konkursu można składać za pośrednictwem 

poczty elektronicznej w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. 

Organizator odpowie na reklamację w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników 

Konkursu.  

2. Organizator może wykluczyć z Konkursu zespół, który wykonując zadanie 

konkursowe narusza prawa osób  trzecich lub dobre obyczaje, wpływa w sposób 

nieuczciwy na wynik Konkursu albo postępuje w sposób sprzeczny z regulaminem. 

3. Jeśli liczba zgłoszeń do konkursu nie przekroczy 3 Organizator może przedłużyć 

termin nadsyłania Zadań konkursowych nie dłużej jednak niż o jeden miesiąc. 

  

mailto:rodo@znak.com.pl
mailto:iodo@znak.com.pl
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Załącznik nr 1 

FIRMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU PT.: „CZYTANIE MA GŁOS” 

 

Klasa biorąca udział w konkursie: _______________________________________________________ 

Nazwa i adres szkoły: _________________________________________________________________ 

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna zgłaszającego klasę do konkursu: ________________________ 

Adres e-mailowy  nauczyciela:  _________________________________________________________ 

Telefon kontaktowy: _________________________________________________________________ 

Tytuł książki wykorzystany w nagraniu: __________________________________________________ 

Liczba uczniów biorących udział w nagraniu: ______________________________________________ 

Niestandardowe rozwiązania dźwiękonaśladowcze zastosowane w nagraniu: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Krótki opis podjętych działań: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Załącznik nr 2 

FORMULARZ TYLKO DLA ZWYCIĘZCÓW KONKURSU 

„CZYTANIE MA GŁOS” 

Dane zwycięzcy: 

Imię i nazwisko lub   

Pseudonim (jeśli nie chcesz ujawniać 

swojego imienia w razie wygnanej) 

 

 

Dane rodzica lub opiekuna prawnego*: 

Imię i nazwisko  ……………………………………………………………………………… 

 
Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie głosu mojego dziecka utrwalonego na nagraniu słuchowiska 

przesłanego w ramach konkursu oraz jego  wizerunku i głosu  utrwalonego na nagraniu filmu 

pokazującego kulisy powstawania tego słuchowiska. W/w nagranie będzie udostępnianie na stronie 

czytaniemamoc.pl. 

_______________________________ 

podpis 
Załącznik do formularza : Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

DANE 

ADMINISTRATORA 
Administratorem danych osobowych jest Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK Sp. z o.o. (KRS 0000064794), 

adres: ul. Kościuszki 37, 30-105 Kraków.  Zgłaszanie wniosków związanych z danymi osobowymi odbywa się 

za pomocą poczty elektronicznej na adres: rodo@znak.com.pl. 

CELE PRZETWARZANIA Dane Uczestników będą przetwarzane w celach:  

1) przeprowadzenia Konkursu, w tym przyjmowania zgłoszeń, rozstrzygnięcia Konkursu i ogłoszenia 

wyników w sposób określony w regulaminie, wydania nagród i rozpatrywania reklamacji,   

2) dochodzenia roszczeń lub obrony praw administratora 

3) prezentacji nagrodzonych prac na podstawie oddzielnej zgody 

PODSTAWA PRAWNA 

PRZETWARZANIA 
Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora w postaci wykonania swoich 

zobowiązań wynikających z organizacji konkursu oraz ochrony swoich praw. 

ODBIORCY DANYCH Dane osobowe mogą być przekazywane innym osobom działającym na zlecenie  administratora: w zakresie 

usług księgowych, usług agencji marketingowych,  usług kurierskich/pocztowych. 

OKRES 

PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres:  

1) 14 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu (dane osobowe Uczestników);  

2) przedawnienia roszczeń wynikających z Konkursu lub przedawnienia zobowiązań podatkowych 

wynikających z wydania nagrody (w zależności które zdarzenie nastąpi później), przy czym po zakończeniu 

Konkursu będą przetwarzane wyłącznie dochodzenia roszczeń lub obrony własnych praw (dane osobowe 

nagrodzonych Uczestników). 

PRAWA PODMIOTÓW 

DANYCH 
Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania oraz przeniesienia do innego administratora na zasadach określonych w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 („RODO”). W zakresie w jakim 

przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Uczestnikom przysługuje sprzeciw 

wobec takiego przetwarzania. 

INFORMACJA 

DODATKOWA  
1) Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

2) Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia przekazanie zwycięzcom nagród.  

3) Z osobą odpowiedzialną za nadzorowanie procedur związanych z ochroną danych osobowych  można 

się kontaktować pod adresem e-mail iodo@znak.com.pl 

 


