REGULAMIN projektu:
Katowicka
Wielka Liga Czytelników
Rodzinne Czytanie
I
Informacje ogólne

1. Katowicka Wielka Liga Czytelników – Rodzinne Czytanie to projekt czytelniczy skierowany do dzieci
z katowickich przedszkoli i szkół specjalnych wraz z ich rodzinami.
2. Projekt Katowicka Wielka Liga Czytelników – Rodzinne Czytanie jest spółfinansowany przez Urząd
Miasta Katowice.
3. Udział w projekcie Katowicka Wielka Liga Czytelników – Rodzinne Czytanie jest bezpłatny.
4. Strona internetowa konkursu: www.katowice.wielka-liga.pl
5. Celem projektu jest:
a) promowanie czytelnictwa i kreowanie mody na czytelnictwo,
b) kształtowanie nawyku czytania i zainteresowania literaturą,
c) promowanie wartości rodzinnych, w tym wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi,
d) promowanie twórczości dziecięcej.
6. Adresatami projektu są dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci ze szkół specjalnych wraz
z rodzicami/opiekunami prawnymi zamieszkujący na terenie Miasta Katowice.
7. Głównym organizatorem konkursu Katowicka Wielka Liga Czytelników – Rodzinne Czytanie jest
Stowarzyszenie „Wielka Liga”.
8. Współorganizatorami konkursu są:
 Miasto Katowice
 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Katowicach
 Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach,
 Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
 Doradca metodyczny do spraw bibliotek szkolnych w Katowicach,
II
Zgłoszenia do konkursu
9. Udział w konkursie zgłaszany jest przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka w wieku przedszkolnym.
10. Rejestracji należy dokonać poprzez specjalny formularz – dostęp do formularza jest poprzez stronę
internetową: www.katowice.wielka-liga.pl – zakładka Rodzinne Czytanie. Zgłoszenia przyjmujemy do
25 marca 2019 r. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej.
11. Każda zarejestrowana rodzina otrzyma dostęp do swojego internetowego konkursowego konta. Na tym
koncie będzie dostępna elektroniczna wersja Pamiętnika Młodego Czytelnika wraz z instrukcją wydruku,
wykonania i uzupełnienia. Będą też przekazywane informacje dotyczące projektu.
12. Dla osób które uzupełnią Pamiętnik Młodego Czytelnika (15 opisów książek) i wezmą udział
w wydarzeniu finałowym – VIII Wielkiej Zabawie Rodzinnej, przewidziane są upominki i dyplomy
pamiątkowe. Podczas finału jest możliwość wygrania dodatkowych nagród w zabawie „Rodzina na
medal”.
13. Zgłoszenia uczestnictwa w VIII Wielkiej Zabawie Rodzinnej wraz z przekazaniem do sprawdzenia
wypełnionych pamiętników należy dokonać poprzez internetowe konto konkursowe do 18 kwietnia 2019
r.
III
Przebieg projektu
14. Projekt przebiega w dwóch etapach:
a) Etap 1 – czytanie 15 książek w domu przez dzieci i ich rodziny oraz uzupełnianie Pamiętnika
Młodego Czytelnika – 11 grudnia 2018 r. – 10 maja 2019 r.
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i. Zarejestrowanie się przez rodzica/opiekuna prawnego na stronie www.katowice.wielkaliga.pl
ii. Pobranie z internetowego konta konkursowego pliku z Pamiętnikiem Młodego
Czytelnika
iii. Wydrukowanie i złożenie Pamiętnika Młodego Czytelnika. Pamiętnik to podstawowe
narzędzie konkursu – jest to książeczka do rodzinnego uzupełniania na podstawie
przeczytanych książek.
iv. RODZINNE CZYTANIE – czytanie dziecku przez rodzica/opiekuna prawnego
15 dowolnych książek z listy konkursowej dostępnej na stronie internetowej konkursu.
v. Rozmawianie z dzieckiem na temat treści czy odbioru książki przez dziecko (np.
ulubiona postać, ulubione wydarzenie).
vi. Tworzenie przez dziecko w Pamiętniku Młodego Czytelnika rysunku do każdej z 15
przeczytanych książek oraz uzupełnianie przez rodzica/opiekuna prawnego
odpowiednich rubryk na podstawie książki i rozmowy z dzieckiem.
vii. Po uzupełnieniu całego Pamiętnika zgłoszenie udziału w wydarzeniu finałowym –
VIII Wielkiej Zabawie Rodzinnej – zgłoszenia tego należy dokonać na internetowym
koncie konkursowym w terminie do 18 kwietnia 2019 r.
b) Etap 2 – udział w VIII Wielkiej Zabawie Rodzinnej, odbiór upominków i dyplomów.
i. VIII Wielka Zabawa Rodzinna odbędzie się w sobotę 11 maja 2019 roku i będzie
składać z licznych atrakcji m.in. korowód postaci z książęk, zabawa „Rodzina na
medal”.
ii. W trakcie trwania VIII Wielkiej Zabawy Rodzinnej, autorzy uzupełnionych
Pamiętników Młodego Czytelnika mogą odebrać upominki i dyplomy. Warunkiem
odebrania dyplomu i upominku jest pokazanie wypełnionego Pamiętnika w dniu
zabawy. Miejsce i godziny przekazywania Pamiętników zostaną podane w systemie
obsługi projektu.
IV
Postanowienia końcowe
15. Organizator ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie, które obowiązują od momentu umieszczenia
ich na stronie www.katowice.wielka-liga.pl
16. Do regulaminu dołączono Kalendarz Wielkiej Ligi Czytelników – Rodzinne Czytanie – najważniejsze
daty związane z realizacją konkursu.
17. Uczestnictwo w projekcie Katowicka Wielka Liga Czytelników – Rodzinne Czytanie jest dobrowolne
oraz jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników Projektu na gromadzenie i przetwarzanie
danych osobowych do celów realizacji i podsumowania konkursu. Ponadto uczestnicy wyrażają zgodę
do umieszczenia na stronie i profilu internetowym Wielkiej Ligi Czytelników w celach dokumentacyjnopromocyjnych następujących danych: imię, inicjał nazwiska, wiek. Dane są przetwarzane zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych, Dz. U. UE.L. 2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.). Wizerunek uczestników
konkursu jest chroniony zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 880 z późn. zm.). Administratorem otrzymanych
danych jest Stowarzyszenie „Wielka Liga”, z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9. Przysługuje
Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne,
jednak niezbędne do udziału w projekcie.
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Katowicka Wielka Liga Czytelników Rodzinne Czytanie
Kalendarz


11 grudnia 2018 r. - 25 marca 2019 r. – rodzice/opiekunowie prawni dzieci przedszkolnych
zgłaszają dziecko do konkursu poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie:
www.katowice.wielka-liga.pl – zakładka WLC Rodzinne Czytanie



11 grudnia 2018 r. - 10 maja 2019 r. – rodzinne czytanie 15 książek i uzupełnianie Pamiętnika
Młodego Czyelnika,



do 18 kwietnia 2019 r. – zgłoszenie na konkursowym koncie internetowym udziału
w wydarzeniu finałowym - VIII Wielkiej Zabawie Rodzinnej,



11 maja 2019 r. – udział w VIII Wielkiej Zabawie Rodzinnej, odbiór dyplomów i upominków
oraz możliwość wygrania dodatkowych nagród w zabawie „Rodzina na medal”

3

