Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego w Płocku
Filia biblioteczna nr 7, ul. Piaska 5
ogłasza konkurs czytelniczy

Magiczny świat Harry’ego Pottera
W „Harrym Potterze” znajdujemy coś wyjątkowego: połączenie treści
filozoficznych, fantastycznych i nawet metafizycznych z klimatem bliskim dzieciom.
Znaleźć też można odwołanie do syndromu Kopciuszka (…) Do tego sztafaż fantasy
i … bardzo dynamiczna akcja.
Książki Rowling wymagają biegłości w czytaniu. Trzeba się napracować, ale
czeka nas nagroda w postaci emocji. Czytamy przecież, by się zezłościć, ucieszyć,
wzruszyć. (J. Papuzińska)
Jeśli Ty również jesteś fanem Harry’ego Pottera,
zapraszamy Cię do wzięcia udziału w naszym konkursie.

Regulamin
Cele konkursu:
◘ popularyzacja twórczości Joanne K. Rowling
◘ rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
◘ bardziej wnikliwa i wyrozumiała obserwacja świata i ludzi
Zasady uczestnictwa:
W konkursie może wziąć udział każdy czytelnik, który w terminie do 30
marca 2018 r. zgłosi swój udział w Filii Bibliotecznej nr 7 Książnicy
Płockiej, ul. Piaska 5, 09-400 Płock, tel. 24 263-67-80, e-mail:
filia7@ksiaznicaplocka.pl
Wymagana jest znajomość książek Joanne K. Rowling:
- „Harry Potter i Kamień Filozoficzny”
- „Harry Potter i Komnata Tajemnic”

Przebieg konkursu:
Konkurs przebiegać będzie w II etapach:
- I etap - pisemny / test /
- II etap – praca twórcza na temat: „Jak wyglądałby świat, gdyby
Voldemort zdobył kamień filozoficzny?”
W I etapie biorą udział wszyscy uczestnicy konkursu.
Do etapu II przechodzą ci, którzy zdobędą największą ilość punktów w etapie
I – pisemnym.
Prace twórcze (II etap) należy nadesłać do 7 maja 2018 r.
Terminy realizacji:
Poszczególne etapy konkursu odbywać się będą w Książnicy Płockiej, Filii
Bibliotecznej nr 7 na osiedlu Międzytorze, ul. Piaska 5.

I etap / eliminacje / 9 kwietnia 2018 r.
II etap / finał / 14 maja 2018 r.
Powołane przez organizatora jury przydzieli trzy nagrody główne i trzy
wyróżnienia. Komisja zastrzega sobie inny podział nagród.
Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy
przyjemnej lektury i sukcesów w konkursie!!!

Honorowy Patronat nad konkursem objął Starosta Płocki

Patronat medialny:

OŚWIADCZENIE (niepełnoletni)
Wyrażam zgodę na wprowadzenie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
/imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………….
adres dziecka/ telefon rodziców……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
w bazie danych prowadzonej przez Książnicę Płocką im. Władysława Broniewskiego w Płocku przy ul.
Kościuszki 6, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
Dz.U. z 2016 r., poz. 922).
Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunków dziecka przez organizatorów
Konkursu - zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na cele
związane z promocją działalności organizatora Konkursu. Możliwe formy rozpowszechniania wizerunku
to publikacje, Internet, telewizja, wystawy.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie wglądu do
danych, poprawiania ich, a także możliwości żądania usunięcia ich z bazy danych.

……………
Data

…………………………………..
podpis rodzica/opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE (pełnoletni)

Wyrażam zgodę na wprowadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych
/imię i nazwisko……………………………………………………………………
adres/telefon……………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………..…………………………………………………………………
……………
w bazie danych prowadzonej przez Książnicę Płocką im. Władysława Broniewskiego w Płocku przy ul.
Kościuszki 6, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
Dz.U. z 2016 r., poz. 922).
Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie moich wizerunków przez organizatorów
Konkursu - zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na cele
związane z promocją działalności organizatora Konkursu. Możliwe formy rozpowszechniania wizerunku
to publikacje, Internet, telewizja, wystawy.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie wglądu do
danych, poprawiania ich, a także możliwości żądania usunięcia ich z bazy danych.

………………….
Data

………………………..
podpis

