Urząd Miejski w Będzinie - Wydział Oświaty
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w im. Stefana Żeromskiego w Będzinie
ogłaszają
IV edycję konkursu „Twórca i jego dzieło”
pt. „Spotkanie z Janem i Aleksandrem”
zorganizowanego
pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Będzina
Informacje ogólne: coroczny konkurs „Twórca i jego dzieło” jest adresowany do
szkół podstawowych z terenu Będzina. Każda edycja jest dedykowana innemu
twórcy kultury lub przedstawicielowi nauki. Podmiotem tegorocznego konkursu jest
powieść Jana Brzechwy pt. „Akademia Pana Kleksa” dedykowana uczestnikom
z grupy klas IV-VI oraz powieść historyczna Aleksandra Kamińskiego pt. „Kamienie
na szaniec” przeznaczona dla uczestników klas VII-VIII.

REGULAMIN KONKURSU

I. Organizatorzy konkursu:
 Urząd Miejski w Będzinie - Wydział Oświaty
 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego
w Będzinie: Oddział dla dzieci i młodzieży oraz Czytelnia Główna
współorganizatorzy:
 Stowarzyszenie Filary Kultury
 Szkoła Podstawowa nr 11 im. Władysława Broniewskiego w Będzinie

II. Cele konkursu:
 Upowszechnianie wiedzy o życiu i twórczości artystów oraz twórców kultury
 Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
 Rozwijanie kreatywności i samodzielności
 Przybliżenie sylwetek Jana Brzechwy oraz Aleksandra Kamińskiego,
rozbudzenie zainteresowania ich twórczością
 Propagowanie literatury polskiej i piękna mowy ojczystej
III. Warunki uczestnictwa:
 konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych (Klasy

IV-VIII) z terenu Będzina
 konkurs rozgrywany jest osobno dla uczniów klas IV-VI i klas VII-VIII szkół

podstawowych. Finał konkursu odbędzie się w dwóch oddzielnych terminach
 do uczestnictwa w konkursie zapraszamy trzyosobowe zespoły
 każda ze szkół może zgłosić jeden zespół z każdej kategorii konkursowej
 zgłoszenia zespołu należy dokonać za pomocą formularza dołączonego do

niniejszego regulaminu
 zmiana zawodnika w zespole jest możliwa wyłącznie z powodu ważnej

przyczyny losowej. Zmiana dokonywana jest na pisemną prośbę opiekuna
zespołu
 termin zgłoszeń poszczególnych drużyn upływa 08.11.2019 r.
 każda ze szkół biorących udział w konkursie zaprasza reprezentację uczniów

(3 osób), uczestniczącą w spotkaniu w charakterze widowni. Zachęcamy
widownię

do

przygotowania

haseł

dopingujących

i

transparentów

(nieobowiązkowe)
 uczestnicy przygotowują się do konkursu w oparciu o literaturę podaną

w niniejszym regulaminie
 uczestnicy mogą korzystać z innych dzieł literackich poświęconych życiu

i twórczości poszczególnych twórców
 zadania dotyczące teoretycznej części konkursu będą odnosiły się wyłącznie

do literatury podanej w niniejszym regulaminie
 uczestnicy w każdej z konkurencji działają jako zespół. Dopuszczalne jest

wyznaczenie jednego, dwóch lub trzech zawodników reprezentujących grupę
w danym zadaniu
 finał konkursu dla klas VII-VIII szkół podstawowych, podczas którego zespoły

będą rywalizować w trzech konkurencjach nastąpi 27.11.2019 r.
o godzinie 9.00 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie;
 finał konkursu dla klas IV-VI szkół podstawowych, podczas którego zespoły

będą rywalizować w trzech konkurencjach nastąpi 28.11.2019 r.
o godzinie 9.00 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie
 rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród dokona jury w dniu finału,

po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji

IV. Zadania konkursowe – klasy IV-VI
1. Teoria - wiedza o życiu i twórczości - uczestnicy muszą wykazać się wiedzą
o życiu i twórczości Jana Brzechwy oraz umiejętnością interpretacji wskazanego
utworu
Literatura przedmiotu
1. Tylicka Barbara, Leszczyński Grzegorz, Słownik literatury dziecięcej

i młodzieżowej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław
2002, s. 52
2. Januszewski Tomasz , Słownik pisarzy i lektur dla szkół podstawowych,

Oficyna Wydawnicza „Delta W-Z”, Warszawa , s. 18
3. Aut. haseł Ciupiał Marzena et al., Wielcy pisarze polscy, Videograf II, Chorzów

2005, s. 44
4. Frycie Stanisław, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970. T. 2,

Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1982, s.262-265

Literatura podmiotu
1. Brzechwa Jan, Akademia Pana Kleksa
2. Tylicka Barbara, Bohaterowie naszych książek. Przewodnik po literaturze dla
dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Literatura, Łódź 1999, s. 156-159
3. Sułka Henryka, Słownik lektur dla gimnazjum, Wydawnictwo Zielona Sowa,
Kraków 2003, s. 258-259
4. Matoszko-Czwalińska Jadwiga, Leksykon tematów literackich dla gimnazjów
i szkół podstawowych, Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Handlowe PRINTEX,
Białystok 2003, s. 117-119, s. 382-383
2. Kreacja – program kulinarny Pana Kleksa
Przedstawienie programu kulinarnego za pomocą nakręconego wcześniej
filmu. Program kulinarny to zaprezentowanie przygotowania potrawy polegające na
omówieniu oraz pokazaniu poszczególnych etapów jej powstawania.
Film nie może przekroczyć 5 minut oraz powinien zawierać następujące elementy:
– prowadzącego w osobie Pana Kleksa
– informację o nazwie przygotowywanej potrawy
– prezentacja używanych składników
– proces gotowania
– ostateczną formę dania
Nagrany film na płycie CD lub DVD opatrzoną imionami i nazwiskami
zawodników, nazwą szkoły i danymi opiekuna należy dostarczyć do oddziału dla
dzieci i młodzieży Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie do dnia
13.11.2019 r.
Format pliku musi być możliwy do odtworzenia w systemie Windows.
3. Prezentacja – recytacja wiersza
Konkurencja polega na recytacji (tekst należy znać na pamięć) wcześniej
samodzielnie napisanego wiersza, który odnosiłby się swoją treścią do stworzonego

kleksa. Praca plastyczna przedstawiająca kleks ma stanowić nierozłączną część
prezentacji, która będzie miała miejsce w trakcie trwania konkursowej konkurencji.
Kleks należy wykonać zgodnie z zasadami nauki kleksografii, które to są zawarte
w poniższym fragmencie:
„Kleksografia polega na tym, że na arkuszu papieru robi się kilka dużych
kleksów, po czym arkusz składa się na pół i kleksy rozmazują się po papierze,
przybierając kształty rozmaitych figur, zwierząt postaci”. 1
Wiersz powinien zawierać minimum 5 strof. Tekst może być recytowany oraz
prezentowany przez dowolną liczbę zawodników z drużyny.
V. Zadania konkursowe – klasy VII-VIII
1. Teoria - wiedza o życiu i twórczości Aleksandra Kamińskiego – uczestnicy
muszą wykazać się wiedzą o życiu i twórczości Aleksandra Kamińskiego
Literatura przedmiotu:
1. Heska-Kwaśniewicz Krystyna, Wstęp. [w:] Kamiński Aleksander, Kamienie
na szaniec, Wydawnictwo „Śląsk” 1989, s. 7 -30
2. Uwagi [w:] Kamiński Aleksander, Kamienie na szaniec, Wydawnictwo „Śląsk”
1989, s.181 - 183
3. Kunert Andrzej, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939 – 1944.
T. 2, Warszawa 1987, Kamiński Aleksander, s. 76 – 79
4. Kamienie na szaniec [w:] Słownik lektur dla gimnazjum, pod red. Henryka
Sułka, Kraków 2003, str. 147 – 149
Literatura podmiotu:
1. Kamiński Aleksander, Kamienie na szaniec, Wydawnictwo „Śląsk” 1989 lub
inne wydanie
2. Słowacki Juliusz, Testament mój [w:] Słowacki Juliusz
1. J. Brzechwa, Akademia Pana Kleksa, Kraków: Wydawnictwo Skrzat 2010, str. 54

2. Kreacja - komiks
Zadanie związane jest z książką „Kamienie na szaniec” Aleksandra
Kamińskiego. Na podstawie rozdziału „Celestynów” książki „Kamienie na szaniec”
należy przygotować krótki komiks. Komiks ma się składać z 3 stron kartki formatu
A4, każda strona podzielona na 4 - 6 okienek.
Komiks ma być wykonany samodzielnie (rysunek, tekst) rysowany odręcznie
lub przy pomocy prostego programu graficznego. Autorzy mają używać grafik
i tekstów jedynie własnego autorstwa.
Komiks nie może zawierać treści wulgarnych i obraźliwych.
Komiks w wersji papierowej należy dostarczyć do Działu dla Dzieci i Młodzieży do
dnia 13.11.2019 r.
Komiks – historyjka obrazkowa z tekstem ograniczonym do wypowiedzi bohaterów,
umieszczonym w tzw. dymkach. 2
3. Prezentacja – Gawęda harcerska o Aleksandrze Kamińskim
Zadanie związane jest z osobą Aleksandra Kamińskiego.
Należy przygotować ustną wypowiedź o Aleksandrze Kamińskim w stylu
gawędy harcerskiej.
Wypowiedź nie może przekroczyć 5 minut.
W trakcie jej trwania uczestnik może wykorzystać: rekwizyty, przebranie,
ekspresję ruchową.
Gawęda – utwór literacki, pisany prozą lub wierszem, mający charakter
swobodnego, bezpretensjonalnego opowiadania. W gawędzie narrator rzadko jest
bohaterem; zwykle jest albo świadkiem zdarzenia albo echem tradycji. 3

2. Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2007, str. 340
3. Słownik języka polskiego. T. 2: D – G, red. Witold Doroszewski, Warszawa 1960, s.1061

VI. Terminy:
Prace konkursowe wymagające wcześniejszego dostarczenia

z dopiskiem

„Twórca i jego dzieło” należy składać w wyżej podanych terminach w oddziale dla
dzieci i młodzieży lub sekretariacie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Będzinie, plac prof. Włodzimierza Wójcika 1, 42-500 Będzin. Prace muszą
zawierać imię i nazwisko uczestników zespołu, dane kontaktowe do opiekuna oraz
adres szkoły.
VII. Ocena:
W skład jury wejdą przedstawiciele organizatorów konkursu.
Ocenie będą podlegać:
Teoria - wiedza teoretyczna o życiu i twórczości Jana Brzechwy (grupa klas IV-VI),
Aleksandra Kamińskiego (grupa klas VII-VIII).
Kreacja – pomysłowość wykorzystanych materiałów, staranność wykonania,
wykorzystanie

technologii,

oryginalna

forma,

oryginalne

ujęcie

tematu,

samodzielność wykonanej pracy.
Prezentacja
 recytacja – umiejętność interpretacji tekstu, dykcja, płynność, tempo czytania,
znajomość tekstu na pamięć, pomysłowość.
 gawęda – mówienie z pamięci, przemyślana kompozycja wypowiedzi,
przestrzeganie czasu, modulacja głosu, budowanie napięcia i tworzenie
odpowiedniej atmosfery, poprawność językowa, płynność wypowiedzi, ogólne
wrażenie.

VIII. Postanowienia końcowe
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia
konkursu
• Zgłoszenie zespołu oznacza akceptację regulaminu konkursu miejskiego
„Twórca i jego dzieła”
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania i wykorzystania prac
konkursowych do materiałów promocyjnych.
• Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
utrwalenie wizerunku i wykorzystanie go w celach promocyjnych biblioteki
Więcej informacji o konkursie można uzyskać w oddziale dla dzieci i młodzieży
i w czytelni głównej MiPBP w Będzinie, pod nr tel: (32) 267-48-28 lub wysyłając
zapytanie na adres e-mail: dziecieca@biblioteka.bedzin.pl
**zgodę na udział dziecka w konkursie podpisuje rodzic/opiekun prawny (wzór
zgody na końcu regulaminu). Zgody wszystkich uczestników konkursu należy
dostarczyć wraz ze zgłoszeniem uczestników

Wzór tabeli zgłoszenia zespołu
Nazwa i numer szkoły
Adres szkoły
Numer telefonu szkoły
adres e-mail szkoły
Nazwiska i imiona zawodników wraz z 1.
informacją której klasy są uczniami
2.
3.
Nazwisko i imię nauczyciela – opiekuna;
bezpośredni kontakt telefoniczny lub
e-milowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO** informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Będzinie plac prof. Wójcika 1 42-500 Będzin.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Miejskiej i Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Będzinie: iod@biblioteka.bedzin.pl, tel. 32 267-41-65
3. Dane osobowe zawarte w tabeli zgłoszenia będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia IV edycji konkursu „Twórca i jego dzieło” pt. „Spotkanie
z Janem i Aleksandrem”.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom
wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania, wniesienia

sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Możesz wycofać też
zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym

momencie bez wpływu na

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody
przed jej cofnięciem.
6. Masz prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO)
dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich
podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem
możliwości uczestnictwa w IV edycji konkursu „Twórca i jego dzieło” pt.
„Spotkanie z Janem i Aleksandrem”.

RODO** – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Będzinie
plac prof. Włodzimierza Wójcika 1
42-500 Będzin

Zgoda rodzica/prawnego opiekuna dziecka
na jego udział w IV edycji konkursu „Twórca i jego dzieło”
pt. „Spotkanie z Janem i Aleksandrem”

Ja, niżej podpisany, będąc rodzicem/opiekunem prawnym niepełnoletniego dziecka:
….....................................................................................

PROSZĘ POSTAWIĆ DOWOLNY ZNAK W KRATKACH

□ wyrażam zgodę na udział niepełnoletniego syna/córki w IV edycji konkursu „Twórca
i jego dzieło” pt. „Spotkanie z Janem i Aleksandrem”

□ akceptuję Regulamin imprez MiPBP w Będzinie z dnia 25.08.2015 r.
□wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego
przez MiPBP w Będzinie w celu realizacji IV edycji konkursu „Twórca i jego dzieło” pt.
„Spotkanie z Janem i Aleksandrem”

□wyrażam

zgodę na fotografowanie i nieodpłatną publikację wizerunku mojego
dziecka/podopiecznego utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych,
gazetach, magazynach, radiu i umieszczania wizerunku w materiałach informacyjno –
promocyjnych publikowanych przez MiPBP w Będzinie oraz na nieodpłatne wykorzystanie
wizerunku mojego dziecka utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video

□wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego

dziecka/podopiecznego w związku
z realizacją, promocją i dokumentacją IV edycji konkursu „Twórca i jego dzieło” pt.
„Spotkanie z Janem i Aleksandrem”

…………………………..

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

Miejscowość

Data i podpis rodzica/opiekuna

Zgodnie z art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz z art. 13 ust. 1 i 2 RODO*
informuję, że:
Administratorem
Twoich
danych
osobowych
oraz
danych
Twojego
dziecka/podopiecznego jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Będzinie plac prof. Wójcika 1 42-500 Będzin.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Będzinie: iod@biblioteka.bedzin.pl, tel. 32 267-41-65
Dane osobowe Twojego dziecka/podopiecznego mogą być przekazywane innym
organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa
Masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do danych Twojego
dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia
danych. Możesz wycofać też zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
Masz prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO)
dotyczącą przetwarzania danych Twojego dziecka/podopiecznego.
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich
podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem
możliwości uczestnictwa w IV edycji konkursu „Twórca i jego dzieło” pt. „Spotkanie
z Janem i Aleksandrem”

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną na temat przetwarzania
danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego.

..............................................
Data i podpis rodzica/opiekuna

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

